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এর্াপ্টিি িিকাি গঠপ্টনি পি পার্ বত্য চট্টগ্রাম বর্ষয়ক মন্ত্রণালপ্টয় এটিই আমাি প্রথম পবিদর্ বন।   

পার্ বত্য অঞ্চপ্টলি িকল জনপ্টগাষ্ঠীি আথ ব-িামাবজক অগ্রগবত্, অর্কাঠাপ্টমািহ বর্বভন্ন খাপ্টত্ি সুষম উন্নয়প্টনি মাধ্যপ্টম জাবত্-ধম ব-

র্ণ ব বনবর্ বপ্টর্প্টষ এ অঞ্চপ্টলি মানুপ্টষি মপ্টধ্য শিৌহার্দ্ব ও িম্প্রীবত্ি পবিপ্টর্র্ র্জায় িাখাই আমাপ্টদি উপ্টেশ্য। 

এই উপ্টেশ্যপ্টক িামপ্টন শিপ্টখই আওয়ামী লীগ িিকাি ১৯৯৮ িাপ্টল পার্ বত্য চট্টগ্রাম বর্ষয়ক মন্ত্রনালয় গঠন কপ্টি। 

জাবত্ি বপত্া র্ঙ্গর্ন্ধু শর্খ মুবজবুি িহমাপ্টনি স্বপ্ন বিল, দুগ বম পার্ বত্য শজলা িমূপ্টহি নৃত্াবিক জনপ্টগাষ্ঠীপ্টক বর্ষম্য-র্ঞ্চনাি 

অবভর্াপ শথপ্টক মুবি বদপ্টয় স্বাধীন র্াাংলাপ্টদপ্টর্ মর্ বাদাি িাপ্টথ স্ববনভবি হপ্টয় র্াঁচাি সুপ্টর্াগ বনবিত্ কিা। উন্নয়প্টনি নাপ্টম ত্াপ্টদি র্াস্ত্তচ্যযত্ 

না কপ্টি প্রাকৃবত্ক আর্হ অক্ষুন্ন শিপ্টখই আথ ব-িামাবজক উন্নয়প্টনি ব্যর্স্থা কিা। 

র্ঙ্গর্ন্ধু ১৯৭০ িাপ্টল পবির্াপ্টিি িদস্যপ্টদি বনপ্টয় পার্ বত্য চট্টগ্রাপ্টম র্ান। ত্খনই পার্ বত্য অঞ্চপ্টলি ভূ-বর্বচত্র্য, বনিবগ বক শিৌন্দয্ব 

এর্াং র্ির্ািকািী ক্ষুদ্র নৃপ্টগাষ্ঠীি বর্ষপ্টয় আমাি িপ্টিজবমপ্টন জানাি সুপ্টর্াগ হয়।  

  পার্ বত্য জনপ্টগাষ্ঠীি প্রবত্ জাবত্ি বপত্াি গভীি ভালর্ািা ও মমত্বপ্টর্াধপ্টক উপজীব্য কপ্টিই দীর্ ব িমপ্টয়ি অচলার্স্থা, আস্থাহীনত্া 

এর্াং উন্নয়ন প্রবত্র্ন্ধকত্া দূি কিপ্টত্ ১৯৯৭ িাপ্টল পার্ বত্য র্াবি চ্যবি স্বাক্ষর ি হয়। র্াবি চ্যবি স্বাক্ষর প্টিি ফপ্টল আমিা জাবত্িাংপ্টর্ি 

ইউপ্টনপ্টকা র্াবি পুিকাি অজবন কপ্টিবি। 

র্াবি চ্যবি স্বাক্ষর প্টিি মাধ্যপ্টম দুই দর্প্টকি অর্াি পাহাপ্টে আওয়ামী লীগ িিকািই র্াবি বফবিপ্টয় আপ্টন। িম্পাবদত্ চ্যবি 

অনুর্ায়ী পার্ বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চবলক পবিষদ ও বত্ন পার্ বত্য শজলা পবিষদ গঠন কিা হয়। 

র্াবিচ্যবি র্াস্তর্ায়প্টনি অগ্রর্াত্র্ায় বর্বভন্ন নীবত্ বনধ বিণী বর্ষয় ও বর্ভাগ িমূপ্টহি বনয়ন্ত্রণ হস্তািপ্টিি ফপ্টল আজ পার্ বত্য অঞ্চপ্টল 

বস্থবত্র্ীলত্া অপ্টনকাাংপ্টর্ বফপ্টি এপ্টিপ্টি। পািস্পবিক িম্প্রীবত্ ও আস্থা বৃবি শপপ্টয়প্টি। উন্নয়ন িহপ্টর্াগীিাও এবগপ্টয় এপ্টিপ্টি এর্াং শদবর্-

বর্প্টদবর্ উন্নয়ন িহায়ত্া িম্প্রিাবিত্ হপ্টে।  

এ অঞ্চপ্টল স্থাবপত্ শিনা কযাম্পগুবল পবিবস্থবত্ি বনবিপ্টখ প্রত্যাহাি কিা হপ্টয়প্টি। িামবিক িিকািগুপ্টলাি মত্ এখন শকান 

অর্স্থাপ্টত্ই পাহাপ্টে শিপ্টেলািপ্টদি িাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপ্টপাষকত্ায়  স্থানািি কিা হয় না।  

আমাপ্টদি িিকাপ্টিি িবদো ও আিবিকত্া িপ্টয়প্টি র্প্টলই আমিা আিজবাবত্ক মানর্াবধকাি কবমর্নপ্টক পার্ বত্য শজলায় জবিপ 

ও ত্থ্য িাংগ্রপ্টহ ির্ িকম িহপ্টর্াবগত্া বদবে।   

আবম আর্া কবি, চ্যবিি শর্ িকল বর্ষয় এখপ্টনা র্াস্তর্ায়প্টনি অপ্টপক্ষর ায় িপ্টয়প্টি, শিগুপ্টলা দ্রুত্ত্াি িাপ্টথ শর্ষ কিপ্টত্ মন্ত্রণালয় 

এর্াং িাংবিষ্ট পক্ষর িমূহ ত্ৎপি থাকপ্টর্। আপনাপ্টদি এ িফলত্া পার্ বত্যর্ািীপ্টক অগ্রগবত্ ও র্াবিি পথ শদখাপ্টর্। 

উপবস্থত্ কম বকত্বাবৃন্দ, 

র্াবিচ্যবিি পূণ বাঙ্গ র্াস্তর্ায়ন মবনেবিাং কিাি জন্য একজন প্রধানমন্ত্রীি উপপ্টদষ্টাপ্টক দাবয়ত্ব শদয়া হপ্টয়প্টি। আমিা বত্ন পার্ বত্য 

শজলাি জবম বর্ষয়ক বর্প্টিাধ বনষ্পবতকপ্টে ভূবম বর্প্টিাধ বনষ্পবত কবমর্ন আইন ২০০১ িাংপ্টর্াধপ্টনি উপ্টর্দ্াগ বনপ্টয়বি। সুপ্রীম শকাপ্টে বি 

একজন অর্িিপ্রাপ্ত বর্চািপবত্প্টক প্রধান কপ্টি ৫ িদস্য বর্বর্ষ্ট  কবমর্ন পুনগ বঠন কিা হপ্টয়প্টি। 
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আপদকালীন পবিবস্থবত্ শমাকাপ্টর্লা কম বসূচী, ভািত্ প্রত্যাগত্ অ-উপজাত্ীয় র্িণাথী প্রত্যার্িন ও পুনর্ বািন এর্াং অভযিিীণ 

উদ্বাস্তু বনবদ বষ্টকিণ কার্ বক্রম চলমান িপ্টয়প্টি। িাঙ্গামাটি, র্ান্দির্ান ও খাগোিবে পার্ বত্য শজলা পবিষদ পুনগ বঠন কিা হপ্টয়প্টি। 

পার্ বত্য চট্টগ্রাম র্াবি চ্যবি র্াস্তর্ায়প্টনি ধািার্াবহকত্ায় িাঙ্গামাটি নাবি বাং ইনবিটিউে, খাগোিবে যুর্ উন্নয়ন অবধদপ্তি, কৃবষ 

উন্নয়ন কপ্টপ বাপ্টির্ন ও জনস্বাস্থয প্রপ্টকৌর্ল অবধদপ্তপ্টিি আওত্াধীন অবফিিমূহ, তুলা উন্নয়ন শর্াপ্টড বি শজানাল অবফি এর্াং মৎস্য খামাি 

িাংবিষ্ট পার্ বত্য শজলা পবিষপ্টদি বনকে হস্তািি কিা হপ্টয়প্টি। 

দুগ বম পার্ বত্য অঞ্চপ্টলি বর্র্দ্ালয়বর্হীন এলাকায় নতুন বর্র্দ্ালয় প্রবত্ষ্ঠা এর্াং অকার্ বকি বর্র্দ্ালয়িমূহপ্টক িহায়ত্া প্রদাপ্টনি 

মাধ্যপ্টম চালু কপ্টি ২০ হাজাপ্টিি অবধক বর্শুি পোপ্টলখাি সুপ্টর্াগ সৃবষ্ট কপ্টিবি। পার্ বত্য অঞ্চপ্টল মাতৃভাষায় বর্ক্ষর া দাপ্টনি জন্য বর্বভন্ন 

জাবত্প্টগাবষ্ঠি ভাষায় র্ণ বমালা িাংিক্ষর ন এর্াং বনজ বনজ ভাষায় বর্ক্ষর াদাপ্টনি কাজ শুরু কিা হপ্টয়প্টি। 

আমিা বত্ন পার্ বত্য শজলায় শমার্াইল শনেওয়াকব স্থাপন কপ্টিবি। এ অঞ্চপ্টলি জন্য পুবলর্ র্াবহনীপ্টত্ কনপ্টির্ল শথপ্টক এএিআই 

পদ মর্ বাদাি চাকুবিপ্টত্ ৫০ ভাগ ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠীি শকাো িাংিক্ষর ণ কিা হপ্টে।  

উপজাত্ীয় িাাংস্কৃবত্ক কম বকান্ডপ্টক জাত্ীয় পর্ বাপ্টয় বর্কবর্ত্ কিপ্টত্ বত্ন পার্ বত্য শজলায় ক্ষুদ্র নৃপ্টগাষ্ঠী িাাংস্কৃবত্ক ইনবিটিউে 

প্রবত্ষ্ঠা হপ্টয়প্টি। ইনবিটিউেগুপ্টলা পার্ বত্য অঞ্চপ্টলি বর্বভন্ন জাবত্প্টগাষ্ঠীি িাাংস্কৃবত্ক ধািা ও ঐবত্হয এর্াং স্বকীয়ত্া িমুন্নত্ িাখপ্টত্ িপ্টচষ্ট 

আপ্টি।  

পার্ বত্য চট্টগ্রাপ্টমি বত্নটি িাপ্টকবল প্রবত্ষ্ঠাি ১২৮ র্িপ্টিি মপ্টধ্য এই প্রথম আবম প্রধানমন্ত্রী বহিাপ্টর্ শজলাগুপ্টলাি িাপ্টকবল প্রধান ও 

শহডম্যানিহ উপজাত্ীয় শনতৃবৃপ্টন্দি িাপ্টথ মত্বর্বনময় কপ্টিবি। 

আমাপ্টদি বর্গত্ িিকাি আমপ্টল িাপ্টকবল চীফ (িাজা) িম্মানী পাঁচ হাজাি োকা শথপ্টক ১০ হাজাি োকা, শহডম্যাপ্টনি িম্মানী 

৩০০ োকা শথপ্টক ১ হাজাি োকা এর্াং কাির্াবিপ্টদি িম্মানী ২০০ োকা শথপ্টক ৫০০ োকায় উন্নীত্ কপ্টিবি। 

পার্ বত্য চট্টগ্রাপ্টম খার্দ্ বনিাপতা বনবিত্ কিপ্টত্ ২ লক্ষর  ২৫ হাজাি েন খার্দ্র্স্য ও ৭ শকাটি োকা বর্ত্িণ কিা হপ্টয়প্টি। 

কৃবষ, বর্ক্ষর া, ধম ব, শর্াগাপ্টর্াগ, অর্কাঠাপ্টমা, স্বাস্থয, ক্রীো, িাংস্কৃবত্িহ বর্বভন্ন খাপ্টত্ ১ হাজাি ২৪৬টি প্রকে র্াস্তর্ায়ন কিা 

হপ্টয়প্টি।  

পার্ বত্য অঞ্চপ্টলি নৃত্াবিক ও িাাংস্কৃবত্ক গুরুত্ব অপবিিীম। পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চপ্টলি জনপ্টগাষ্ঠীি আথ ব-িামাবজক অগ্রগবত্ি জন্য 

অর্কাঠাপ্টমািহ অন্যান্য খাত্িমূপ্টহ দ্রুত্ ও সুষম উন্নয়প্টনি জন্য পার্ বত্য চট্টগ্রাম বর্ষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্ বত্য আঞ্চবলক পবিষদ, পার্ বত্য 

চট্টগ্রাম উন্নয়ন শর্াড ব, বত্নটি পার্ বত্য শজলা পবিষদ এর্াং িাংবিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় বনিলিভাপ্টর্ কাজ কপ্টি র্াপ্টে।  

িম্প্রবত্ পার্ বত্য বত্নটি শজলা পবিষপ্টদি িদস্য িাংখ্যা বৃবিি উপ্টর্দ্াগ শনয়া হপ্টয়প্টি। 

হস্তািিপ্টর্াগ্য ৩৩টি বর্ভাগ ও বর্ষপ্টয়ি মপ্টধ্য ২৯টিি কতৃবত্ব পার্ বত্য শজলা পবিষদিমূপ্টহ হস্তািি কিা হপ্টয়প্টি। 

র্াবি চ্যবি অনুর্ায়ী র্াস্তর্ায়নপ্টর্াগ্য শমাে ৭২টি ধািাি মপ্টধ্য ইপ্টত্ামপ্টধ্য ৪৮টি ধািা িম্পূণ বভাপ্টর্ র্াস্তর্াবয়ত্ হপ্টয়প্টি। ১৫টি ধািা 

আাংবর্ক এর্াং ৯টি র্াস্তর্ায়ন প্রবক্রয়াধীন িপ্টয়প্টি। 

পার্ বত্য চট্টগ্রামর্ািীি প্রত্যার্া অনুর্ায়ী ঢাকায় শর্ইলী শিাপ্টড ‘পার্ বত্য চট্টগ্রাম কমপ্টলেক্স’ বনম বাপ্টণি জন্য ১ দর্বমক ৯৬ একি 

ভূবম প্রদান কিা হপ্টয়প্টি।  

পার্ বত্য অঞ্চপ্টল বর্জ্ঞান ও প্রযুবি বর্শ্ববর্র্দ্ালয় এর্াং শমবডপ্টকল কপ্টলজ স্থাপপ্টনি উপ্টর্দ্াগ শনয়া হপ্টয়প্টি। 

এ অঞ্চলপ্টক জলর্ায়ু পবির্ত্বপ্টনি শনবত্র্াচক প্রভার্ শথপ্টক মুি িাখাি লপ্টক্ষর য পার্ বত্য চট্টগ্রাম বর্ষয়ক মন্ত্রণালপ্টয় ইপ্টত্ামপ্টধ্যই 

একটি শিল গঠন কিা হপ্টয়প্টি। 

পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চপ্টলি উন্নয়ন শর্গর্ান কিাি লপ্টক্ষর য পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন শর্াড ব অধ্যাপ্টদর্ ১৯৭৩ িাংপ্টর্াধন কপ্টি আইপ্টন 

পবিণত্ কিা হপ্টয়প্টি। এি ফপ্টল পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন শর্াপ্টড বি প্রকে গ্রহপ্টণ আবথ বক ক্ষর মত্া ২৫ লক্ষর  োকা শথপ্টক ২ শকাটি োকায় উন্নীত্ 

কিা হপ্টয়প্টি।  

পার্ বত্য চট্টগ্রাম চ্যবিি মাধ্যপ্টম দীর্ ব দুই দর্প্টকি িাংর্াত্ময় পবিবস্থবত্ি অর্িাপ্টন এই অঞ্চপ্টল সৃষ্ট উন্নয়ন িম্ভার্নাপ্টক কাপ্টজ 

লাগাপ্টত্ িিকাি আিবিক িপ্টয়প্টি।  

বর্ক্ষর াি প্রিাি, স্বাস্থয শির্াি উন্নয়ন, ভূবম িমস্যাি িমাধান, কৃবষ ও শর্াগাপ্টর্াগ ব্যর্স্থাি উন্নবত্, জুম চাপ্টষি বর্কে বহিাপ্টর্ 

ফলজ র্াগান সৃজন, িাাংস্কৃবত্ক ঐবত্হয ও বর্বচত্র্য িাংিক্ষর প্টণ স্থানীয় ব্যর্স্থাপনা ও উন্নয়ন প্রবত্ষ্ঠানিমূহপ্টক এলাকার্ািীি প্রপ্টয়াজন 

অনুর্ায়ী ক্রমাগত্ভাপ্টর্ র্বির্ালী কিা হপ্টে। ফপ্টল পার্ বত্য অঞ্চপ্টল বর্বনপ্টয়াগ ক্রমাগত্ভাপ্টর্ বৃবি পাপ্টে । 

বপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

আমাপ্টদি িিকাি একটি িমবিত্ উন্নয়ন কম বসূচী র্াস্তর্ায়প্টনি মাধ্যপ্টম িমগ্র শদর্প্টক উন্নয়প্টনি মহািেপ্টক বনপ্টয় আিপ্টত্ কাজ 

কপ্টি র্াপ্টে। আমাপ্টদি ল   হপ্টে শদপ্টর্ি অনুন্নত্ ও বপবিপ্টয় পো অঞ্চলিমূহপ্টক উন্নয়প্টনি মূল শরাত্ধািায় িমৃ্পি কিা। পার্ বত্য শজলা 

িমূপ্টহও উন্নয়প্টনি এই ধািা অব্যাহত্ শিপ্টখ এ অঞ্চপ্টলি মানুপ্টষি জীর্নর্াত্র্াি  মান িমত্প্টলি মত্ই বৃবি কিা হপ্টর্।  
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 িিকাপ্টিি এই ল  পূিপ্টণ পার্ বত্য চট্টগ্রাম বর্ষয়ক মন্ত্রণালয়প্টক িত্ত্া,   ত্া, আ বিকত্া ও শপর্াদাবিপ্টত্বি বভবতপ্টত্ কাজ 

কপ্টি শর্প্টত্ হপ্টর্।  

ইনর্াল্লাহ, আমিা ির্াই র্াি র্াি অর্স্থান শথপ্টক ঐকযর্িভাপ্টর্ কাজ কপ্টি জাবত্ি বপত্া র্ঙ্গর্ন্ধু শর্খ মুবজবুি িহমাপ্টনি 

লাবলত্ স্বপ্ন র্া র্ায়ন কপ্টি সুখী িমৃি র্াাংলাপ্টদর্ গপ্টে তুলর্। 

 ির্াইপ্টক  আিবিক ধন্যর্াদ। 

 

শখাদা হাপ্টফজ। 

জয় র্াাংলা, জয় র্ঙ্গর্ন্ধু, 

র্াাংলাপ্টদর্ বচিজীর্ী শহাক । 

... 


