
স াংসৃ্কতিক বৈতিত্র্য উৎসৈ - উদ্ব ধন অনুষ্ঠ ন  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হ তসন   

ওসমানী সৃ্মতি তমলনায়িন, রতিিার, ২০ অগ্রহায়ণ ১৪১৮, ০৪ তিসসম্বর ২০১১  

 

তিসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

সহকমীিৃন্দ,  

কু্ষদ্র ন-ৃস াষ্ঠীসমূসহর ননিৃিৃন্দ,  

উপতিি সুতধমন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুম।  

িাাংলাসেসের কু্ষদ্র নৃ-স াষ্ঠীর অাংেগ্রহসণ সাাংসৃ্কতিক বিতিত্র্য উৎসি, ২০১১-এ উপতিি 
সিাইসক আন্ততরক শুসভচ্ছা জানাতচ্ছ।   

প্রাকৃতিক নসৌন্দর্্যয ও সাাংসৃ্কতিক বিতিত্র্যমতন্ডি িান্দরিান, রাঙ্গামাটি ও খা ড়াছতড় তনসয় 
 ঠিি িাাংলাসেসের েতক্ষণ পূি্াঞ্চসলর পাি্িয িট্টগ্রাসমর ভূ-প্রকৃতি িাাংলাসেসের অনযানয এলাকা 
নেসক তভন্ন। এই পাি্িয এলাকার উৎপােন িযিিা ও জীিন-জীতিকা, সাংগ্রাম ও কষ্টসাধয হসলও 
তি ি নেড় েেসক এখানকার অে্নীতি ও জীিনািাসর ইতিিািক পতরিি্ন এসসসছ।  

সম্প্রীতি ও উন্নয়সনর নমলিন্ধসন পাহাসড়র মানুসষর জীিনর্যাত্র্ার মান ও ধরণ সমিসলর 

আধুতনক না তরক সুতিধাপ্রাপ্ত মানুসষর কাছাকাতছ িসল এসসসছ। পাি্িয িট্টগ্রাসম িাঙাতল ও কু্ষদ্র 
নৃ-স াষ্ঠীর িি্মাসন প্রায় সমান সাংখযায় সহািিান রসয়সছ। স্বাধীনিা উত্তরকাসল তিতভন্ন কারসণ 
এই জনপসে সমসযার সৃতষ্ট হয়। তি ি আওয়ামী লী  সরকাসরর উসেযাস  ১৯৯৭ সাসলর ০২ 



তিসসম্বর পাি্িয িট্টগ্রাম অঞ্চসলর েীর্্তেসনর তিরাজমান সমসযা তনরসসন নকান িৃিীয় পসক্ষর 
মধযিিা ছাড়াই ঐতিহাতসক োতন্ত িুতি স্বাক্ষতরি হয়। এ ধরসণর নজীর তিসে তিরল।  

পাি্িয িট্টগ্রাম তিষয়ক জািীয় কতমটি ও পাি্িয িট্টগ্রাম জনসাংহতি সতমতির মসধয 
েীর্্তেসনর তিরাজমান সমসযার িায়ী সমাধানই তছল এ োতন্ত িুতির লক্ষয।  

োতন্ত ও উন্নয়সনর মাধযসম প্রাতমত্মক ও সুতিধািতঞ্চি মানুসষর ভাস যর পতরিি্ন করাই 
তছল আমার অতভপ্রায়। এই োতন্ত িুতির জনয ইউসনসস্কা োতন্ত পুরস্কার অজ্ন আন্তজ্াতিক 
সম্প্রোসয়র প্রোংসা ও স্বীকৃতির অনিেয স্মারক।  

িি্মান সরকার িুতির পূণ্ িাস্তিায়সন েঢ়ৃ প্রতিজ্ঞ। এই িুতির অসনকাাংে ইসিামসধয 
িাস্তিায়ন করা হসয়সছ, িাকী ধারাগুতল িাস্তিায়সন পর্্যায়ক্রসম িযিিা ননওয়া হসচ্ছ। এই িুতির 
অাংে তহসসসি পাি্িয িট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় ও পাি্িয িট্টগ্রাম আঞ্চতলক পতরষে  ঠন করা হসয়সছ। 
 ঠন করা হসয়সছ ভারি প্রিযা ি েরণােী পনুি্াসন ও অভযন্তরীণ উদ্বাস্ত্ত্ত তনতে্ষ্টকরণ টাস্কস াস্ 
এিাং পাি্িয িট্টগ্রাম ভূতম কতমেন। সাংসে উপসনিাসক আহিায়ক কসর পাি্িয িুতি িাস্তিায়ন 
কতমটিও  ঠন করা হসয়সছ।  

আমাসের সরকাসরর সমসয় পাি্িয নজলাগুতলসি রাস্তার্াট, ব্রীজ, কালভাট্ তনম্াণসহ িযাপক 
অিকাঠাসমা ি উন্নয়সনর পাোপাতে তেক্ষা, স্বািয খাসিও উসল্লখসর্যা য অগ্র তি হসয়সছ। UNDP, 

UNICEF, ADB, DANIDA, EU, CIDA (তসিা), AusAIDসহ অনযানয উন্নয়ন সহসর্যা ীসের 
সহায়িায় পাহাড়ী জন সণর আে্-সামাতজক উন্নয়ন, পতরসিে সাংরক্ষণ, জীি বিতিত্র্য রক্ষায় 
ইসিামসধয তিতভন্ন নময়ােী উন্নয়ন প্রকল্প  ৃহীি হসয়সছ।  

তিন পাি্িয নজলায় সরাসতর উন্নয়ন কার্্যক্রম িাস্তিায়ন করসছ পাি্িয িট্টগ্রাম তিষয়ক 
মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালসয়র তনতিড় পর্্যসিক্ষসণ অনযানয মন্ত্রণালয় ও উন্নয়ন সহসর্যা ীসের সমতিি 
খািওয়ারী তিতিধ প্রকল্প আমরা পতরিালনা করতছ। উন্নয়ন কার্্যক্রসমর অতধকির সুষু্ঠ সমিসয়র 
লসক্ষয পাি্িয িট্টগ্রাম তিষয়ক মন্ত্রণালসয়র ভূতমকা ও পতরসরসক আসরা িযাপকভাসি কার্্যকর 
করার তিষয়টি সরকাসরর তিসিিনাধীন আসছ।  

এেীয় উন্নয়ন িযাাংসকর ণণ সহায়িায় সম্প্রতি আমরা ৫০৪ নকাটি টাকার পাি্িয িট্টগ্রাম 
পল্লী উন্নয়ন প্রকসল্পর তদ্বিীয় পর্্যায় অনুসমােন তেসয়তছ। জাতিসাংর্ উন্নয়ন কমস্ূতির ১২০০ 
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প্রকল্প িলমান আসছ। UNICEF-এর সহায়িায় সমতিি পল্লী উন্নয়ন প্রকসল্পর স ল িাস্তিায়সনর 
মাধযসম পাি্িয িট্টগ্রাসমর ৩৫০০টি গ্রাসম পাড়া নকন্দ্র  সড় নিালা হসয়সছ।  

রাঙ্গামাটিসি আমরা একটি তিজ্ঞান ও প্রর্যুতি তিেতিেযালয় এিাং একটি নমতিকযাল কসলজ 

প্রতিষ্ঠার তসদ্ধান্ত তনসয়তছ। এ ছাড়া েীর্্ নময়ােী প্রকসল্পর মাধযসম পাি্িয এলাকার সাতি্ক 
উন্নয়সনর জনয ষষ্ঠ পঞ্চিাতষ্কী পতরকল্পনায় আমরা এই অঞ্চসলর উপসর্যা ী উন্নয়ন নকৌেল ও 
অগ্রাতধকার তনধ্ারণ কসর তেসয়তছ।  

িাাংলাসেসের তিতভন্ন অঞ্চসল র্যু  র্য ু ধসর স্বকীয় পতরিসয় িাস কসর আসা অসনক 
জনস াষ্ঠী সাংখযায় কু্ষদ্র হসলও িাসের তনজস্ব ভাষা, সাংসৃ্কতি ও ঐতিহয লালন কসর আসসছ। 

িাঙাতলর হাজার িছসরর ন ৌরসিাজ্জ্বল ইতিহাসস তমসে আসছ সাাঁওিাল,  াসরা, মতনপরুী, হাজাংসহ 
আসরা অসনক জনস াষ্ঠীর িীরত্বপূণ্ সাংগ্রাম  াাঁো। এই জনস াষ্ঠীসমূসহর সাাংসৃ্কতিক বিতিত্র্য 
আমাসের জািীয় ঐতিসহযরই অতিসচ্ছেয অাংে। িাই আমরা িাসের অননয বিতেষ্টযপূণ্ আঞ্চতলক 
সাংসৃ্কতি এিাং ঐতিহয সাংরক্ষণ, উন্নয়ন ও তিকাসের িযিিা কসরতছ। এই লসক্ষয সাংতিধাসন ২৩ 
(ক) অনুসচ্ছে সতন্নসিে করা হসয়সছ। নর্যখাসন িাাংলাসেসের তিতভন্ন কু্ষদ্র জাতিসত্তার সাংসৃ্কতি ও 
ঐতিসহযর সাংরক্ষণ ও তিকাসের নক্ষসত্র্ রাসের োয়িদ্ধিার তিষয়টি সুস্পষ্টভাসি উসল্লখ আসছ।  

এই তিসসম্বর মাসসই পূণ্ হসি র্যাসচ্ছ িাাংলাসেসের মহান স্বাধীনিার ৪০ িছর, আর পাি্িয 
িট্টগ্রাম িুতির ১৪ িছর পূতি্ হসয়সছ  ি পরশু তেন। জাতির জনসকর আজীিন সাংগ্রাম ও 
সাধনার  সল িাাংলাসেে স্বাধীন হসয়তছল অসাম্প্রোতয়ক ও  ণিাতন্ত্রক একটি রাে  ঠসনর স্বপ্ন 
তনসয়। নর্যখাসন জাতি-ধম্-িণ্-তলঙ্গ তনতি্সেসষ সকল না তরক সমান মর্্যাো ও অতধকার তনসয় 
িাস করসিন। নর্যখাসন োকসিনা নোষণ-তনপীড়ন-িঞ্চনা-বিষময।  

েীর্্ সমসয় সামতরক ও অসাাংতিধাতনক সরকার ক্ষমিাসীন োকায় স্বাধীনিার িার 
েেসকও এই স্বপ্ন পুসরাপতর িাস্তিায়ন হয়তন। তিন পাি্িয নজলাসহ নেসের প্রিযন্ত অঞ্চলগুতলসক 
উন্নয়সনর মূল নরািধারায় আনার প্রতক্রয়া দ্রুিিার সাসে িলসছ। ১৯৯৭ সাসল পাি্িয িট্টগ্রাম 
িুতি সম্পােসনর মাধযসম নসখাসন েীর্্ েইু েেসকর নিেী সময় ধসর তিরাজমান অোন্ত পতরতিতির 
অিসান হয়। সূতিি হয় োতন্ত, উন্নয়ন ও সম্ভািনার এক নিুন তে ন্ত। িসি এটা ঠিক োতন্ত 
ও উন্নয়সনর এই অতভর্যাত্র্া কখসনা মসৃণ তছল না। এই অঞ্চসলর মানুষসকই এত সয় নর্যসি হসি 
সি িাধা অতিক্রম কসর।  



আওয়ামী লী  সরকার তেল্প-সাংসৃ্কতিিান্ধি সরকার। আমাসের সরকাসরর সমসয় ধমীয় 

উৎসিসমূসহ নর্যমন সি্াতধক মানুষ উৎ ুল্লভাসি অাংেগ্রহণ কসর, নিমতন জািীয় ও ঐতিতহযক 
উৎসসিও সি্স্তসরর মানুষ স্বিঃসূ্ফি্ভাসি অাংে তনসয় োসক। সাাংসৃ্কতিক উৎকষ্ ও অগ্রসরমানিার 
জনয সি্সাধারসণর উৎসিমুখর অাংেগ্রহণ জরুতর। সাাংসৃ্কতিক ও তিরায়ি উৎসি পালসনর মধয 
তেসয় মানুষ প্রিযক্ষ তিসনােন ও প্রসণােনা লাভ কসর। আর অে্বনতিকভাসি সচ্ছল, সামাতজকভাসি 
তনরাপে োকসলই সি্স্তরসরর মানুসষর মসধয উৎসাহ-উদ্দীপনা িজায় োসক।  

পাহাড় ও সমিসলর মানুসষর মসধয সম্প্রীতি ও উন্নয়সনর নমলিন্ধন রিনার মহৎ লক্ষয 
তনসয় সাাংসৃ্কতিক বিতিত্র্য উৎসসির আসয়াজন হসয়সছ। এর ধারািাতহকিা আ ামীসি অিযহি 
োকসি। শুধু ঢাকা েহসর নয় আমরা সারাসেসে সাাংসৃ্কতিক বিতিত্র্য উৎসসির আসয়াজন নেখসি 
িাই।  

আতম আনসন্দর সাসে সাাংসৃ্কতিক বিতিত্র্য উৎসসির উসদ্বাধন নর্াষণা করতছ।  

নখাো হাস জ।  

জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিনু্ধ।  

িাাংলাসেে তিরজীিী নহাক। 

 


