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আজ শাি চুি র ২২ বছর পূিত

িফেরাজ মা া ॥ ঐিতহািসক পাবত  শাি চুি র ২২ বছর পূিত আজ। ১৯৯৭ সােলর এই িদেন দেশর পাবত
চ ােম জনসংহিত সিমিতর সে  সরকােরর শাি চুি  া িরত হেয়িছল। বতমান ধানম ী শখ হািসনার উেদ াগ
এবং ঐকাি ক চ ায় স ািদত সিদেনর এই চুি র মাধ েমই অবসান ঘেট পাবত  অ েলর হানাহািন-র পাত,
অপহরণ, হত া-খুেনর যুগ। এ কারেণ ঐিতহািসক এই শাি চুি  িব ব াপী বাংলােদেশর একিট অসাধারণ অজন
িহেসেব  গণ  হেয় আসেছ।  শংিসত হে  ধানম ী  শখ হািসনার শাি ি য়তা,  দশে ম ও রা নায়েকািচত
নতৃে র। গত ২২ বছর ধের চুি  বা বায়েনর মধ  িদেয় পাহােড় ধু দীঘ ায়ী সংঘােতর অবসানই ঘেটিন ভােগ র

পিরতন ঘেটেছ এই অ েলর মা েষর। উ য়েনর ছাঁয়ায় বদেল গেছ পাহােড়র িচ  আর সাধারণ মা েষর জীবন
ধারা।

শাি চুি র ৪৮িট ধারা বা বািয়ত হেয়েছ

পাবত  চ াম শাি চুি র ৭২িট ধারার মেধ  ৪৮িট ধারা  স ূণ  বা বায়ন করা হেয়েছ। ১৫িট ধারা  আংিশক
বা বায়ন ও ৯িট ধারা বা বায়নাধীন আেছ। এষনও যসব ধারা বা বায়ন হয়িন, স েলা বা বায়ন করা হেব।
শাি চুি  বা বায়েনর ফেল এই অ েলর জনগেণর িশ া, া , যাগােযাগ ও আথসামািজক উ য়নসহ িবিভ

ে  অ গিত হে । আইিসএলিডএস ও পাবত  িবষয়ক ম ণালয় জািনেয়েছ, শাি চুি  বা বায়েন দৃঢ় অ ীকার
পুনব  কেরেছ সরকার। সরকার প  বলেছ, শাি চুি র অিধকাংশ ধারাই ইেতামেধ  বা বায়ন করা হেয়েছ।
চুি র বািক ধারা  বা বায়ন করেত সরকার পদে প িনেয়েছ। চুি  বা বায়েনর অংশ িহেসেব পাবত  চ াম
িবষয়ক  ম ণালয়,  পাবত  চ াম  আ িলক  পিরষদ  এবং  পাবত  চ াম  ভূিম  কিমশন  গঠন  করা  হেয়েছ।
পাবত া েলর লাক সরকারী চাকির পেত পাের, এ ে  তােদর জ  িবিভ  নীিত ও আইন িশিথল করা হেয়েছ।
ইউএনিডিপ, ইউিনেসফ, এিডিব, ড ািনডা, ইইউ, িসডা ও অ া  উ য়ন সহেযাগীর সহায়তায় পাবত  অ েলর
জনগেণর আথ-সামািজক উ য়ন এবং  পিরেবশ সংর ণ,  জীবৈবিচ  র ায় ইেতামেধ  িবিভ  ময়াদী  উ য়ন

ক  হণ করা হেয়েছ। বতমান সরকােরর সময় পাবত  অ েল সড়ক, সতু ও কালভাট িনমােণর মধ  িদেয়
ব াপক অবকাঠােমা উ য়েনর পাশাপািশ িশ া ও া  খােত উে খেযাগ  অ গিত হেয়েছ। শাি  ও উ য়েনর পথ
কখনই মসৃণ নয়। সব িতব কতা মাকােবলা কের উ য়ন িনি ত করেত হেব। এ িবষেয় পাবত  চ াম িবষয়ক
ম ণালেয়র সিচব নবিব ম িকেশার  ি পুরা  স িত  সাংবািদকেদর বেলন,  ১৯৯৭ সােলর ২  িডেস র পাবত
চ াম সম ার রাজৈনিতক ও শাি পূণ উপােয় সমাধােনর লে  া িরত পাবত  চ াম চুি র ায় ই দশক
পূণ  হেলা।  পাবত  শাি চুি র  অিধকাংশ  ধারা  পূণ  বা বায়ন  করা  হেয়েছ  এবং  কেয়কিট  ধারা  বা বায়েনর

ি য়াধীন  রেয়েছ।  য  ধারা েলা  বা বািয়ত হয়িন  স েলা  ত  বা বায়েন সরকার  আ িরকতার  সে  কাজ
করেছ। িতিন বেলন, শাি চুি  ৪ খে ড িবভ । ক  খে ড ৪িট, খ  খে ড ৩৫িট, গ  খে ড ১৪িট এবং ঘ  খে ড
১৯িট অথাৎ সবেমাট ৭২িট ধারা রেয়েছ। এর মেধ  মাট ৪৮িট ধারা  স ূণ বা বািয়ত, ১৫িট ধারা  আংিশক
বা বািয়ত এবং ৯িট ধারার বা বায়ন কায ম চলমান রেয়েছ। চুি র অ গিত স েক িতিন বেলন, ২০০১ সােল
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িবএনিপ-জামায়াত জাট সরকার এবং ত াবধায়ক সরকার চুি র শত েলা বা বায়েন আ হ দখায়িন। ফেল
শাি চুি  বা বায়ন ি িমত হেয় পেড়। ২০০৯ সােল মহােজাট সরকার মতায় আসার পর থেকই শাি চুি র
অবা বািয়ত  ধারা েলা  বা বায়ন  এবং  পাবত  এলাকার  সব েরর  জনগেণর  উ য়েন  নানামুখী  উ য়ন  ক
বা বায়ন করা হয়। বতমােন অেনক উ য়ন ক  বা বায়নাধীন রেয়েছ।

ভূিম িবেরাধ িন ি েত পাঁচিট ভূিম কিমশন গঠন

ভূিম সম া সমাধােন ১৯৯৯ সাল থেক এখন পয  ভূিম িবেরাধ িন ি র জ  পাঁচিট ভূিম কিমশন গঠন করা
হেয়েছ। ভূিম সম া িনরসেনর জ  ভূিম িবেরাধ িন ি  কিমশন আইন পাস করা হেয়েছ। পাবত বাসী এ দেশরই
নাগিরক, খ- ঃেখর সাথী। তােদর যিদ কান ঃখ থােক, তা িনরসেনর দািয়  সরকােরর।

১২ হাজার শরণাথীেক পুনবাসন

চুি  বা বায়েনর ধারাবািহকতায় ভারত ত াগত ১২ হাজার ২২৩িট শরণাথী পিরবারেক পুনবািসত করা হেয়েছ।
িতিট পিরবারেক ৫০ হাজার কের নগদ টাকা দয়া হেয়েছ। ২২ বছর আেগ যারা চাকিরর ান ত াগ কের চেল

িগেয়িছেলন, তােদর পুনরায় চাকিরেত িনেয়াগ দয়া হেয়েছ। িবিধমালা িশিথল কের পাবত বাসীেদর পুিলশসহ
িবিভ  বািহনীেত চাকির দয়া হেয়েছ। য ধারা েলা এখনও বা বািয়ত হয়িন স েলা ত বা বায়ন করা হে ।
ভারত ত াগত ১২ হাজার ২২৩িট উপজাতীয় শরণাথী পিরবােরর ৬৪ হাজার সদ েক ইেতামেধ ই পুনবািসত
করা হেয়েছ।

িবে র এক অন  দৃ া

খাকন আহে দ হীরা বিরশাল থেক জানান, সংঘাত িনরসেন ধানম ী শখ হািসনার উেদ ােগ ১৯৯৭ সােলর ২
িডেস র কান কার তৃতীয় মধ তা ছাড়াই া িরত হয় পাবত  চ াম শাি চুি । যা সারািবে র এক অন
দৃ া ।

অশা  পাবত  চ াম অ েল শাি র -বাতাস ছড়ােনার ২২তম বষ পালন উপলে  ঐিতহািসক পাবত  শাি চুি র
েণতা তৎকালীন চীফ ইপ এবং বতমান ম ী পদমযাদায় থাকা পাবত  চ াম শাি চুি  বা বায়ন ও পিরবী ণ

কিমিটর আ ায়ক আবুল হাসানাত আ ু াহ এমিপর িনজ এলাকা বিরশােল ব াপক কমসূচী হণ করা হেয়েছ।

সূ মেত,  ১৯৯৭  সােলর  ২  িডেস র  তৎকালীন  ধানম ী  শখ  হািসনা  ও  মি সভার  সদ েদর  উপি িতেত
সরকােরর  পে  চীফ  ইপ  আবুল  হাসানাত  আ ু াহ  এবং  জনসংহিত  সিমিতর  পে  ( জএসএস সভাপিত)
জ ািতির  বািধি য় লারমা (স  লারমা) পাবত  চ াম শাি চুি  া র কেরন। চুি  অ যায়ী, ১৯৯৮ সােলর ২
ফ য়াির  খাগড়াছিড় িডয়ােম  এক বণাঢ  অ ােন শাি বািহনীর ৭৩৯ সদে র  থম দলিট  স  লারমার
নতৃে  ধানম ী  শখ  হািসনার  কােছ  অ সমপণ কেরন।  পরবতী  সমেয়  ১৬  ও  ২২  ফ য়াির  চার  দফায়

শাি বািহনীর মাট ১৯৪৭ সদ  অ সমপণ কেরন। ২৭ ফ য়াির উপজাতীয় শরণাথীেদর সবেশষ দলিট উেপ
লাল চাকমার নতৃে  মাতৃভূিমেত িফের আেসন। মাট ছয় দফায় ১২ হাজার ৩২২ পিরবােরর ৬৩ হাজার ৬৪
শরণাথী দেশ িফের আেসন।

চুি র শত অ যায়ী, ১৯৯৮ সােলর ৬ ম ানীয় সরকার পিরষদ আইন সংেশাধন ও পাবত  চ াম আ িলক
পিরষদ আইন সংসেদ পাস হয়।
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এছাড়া চুি র খ.১৫, খ.১৬, খ.১৭, খ.১৮, খ.২০, খ.২১, খ.২২, খ.২৩, খ.২৫, খ.২৮, খ.৩০, খ.৩১, খ.৩২,
গ.১, গ.৭, গ.৮, গ.৯, গ.১০, গ.১২, গ.১৪, ঘ.১, ঘ.৫, ঘ.৬, ঘ.৮, ঘ.১০, ঘ.১১, ঘ.১২, ঘ.১৩, ঘ.১৪, ঘ.১৫,
ঘ.১৬, ঘ.১৭ (খ) পুেরাপুির বা বািয়ত হেয়েছ। এছাড়া চুি র ২৫িট ধারায় আংিশক বা বািয়ত িকংবা বা বায়ন

ি য়া চলমান রেয়েছ।
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