
পাব র্তয্ শাি চু
জ  আেলাড়ন
েনতৃেতব্ ‘পাব র্ত
eকিট সামিরক
ভারেত চেল য
থােক। বলা হ
বাংলােদশ েস
েজারদার কের
িজয়া-eরশাদ
u য়ন েবাড র্’ 
u য়ন েবােড র্র
ায় 2 লাখ জ

ে াভ o হতা
চাঁদাবািজ, a
েপত না িনরীহ
ধানম ী িহে

ei চুি র আ
সামািজক u
আেলােক e a
িব ান o যু
হেয়েছ। পাব র্ত
মানেত থ র্ হ
হয়িন। ফেল 
হে  না বা িব

3. বাংলােদেশ
24, 3৯6 বগ
ল  মানুষ 25
িব মান িছল
eলাকা দখল 
2777 েথেক 
আয়ে  েনয়।
চ াম। eিট
বাংলােদশ সব্া
রা ামািট, বা
নৃেগা ী, বাঙা
শাি বািহনীর 
তা আেজা aধ

পি কা ের 
মে  েসনাবাি
বািকরা ƣসিনক

চুি র 33 বছর পূণ
ন সৃি কারী ঘটনা

ব র্তয্ চ াম জনসং
ক শাখা। 2৯86 স
যান। 2৯86 েথেক
হেয় থােক, ভারেত
সনাবািহনীর eকিট 
র eবং পাব র্তয্ চ
দ ƣসব্র শাসকেদর আ
গঠন করা হয়। a

ড র্র েচয়ার ান eবং
জনগণ গৃহহারা হয়
াশা িছল পু ীভূত
পহরণ, খুন, ধষ র্ণস
হ পাহািড়রাo। e
েসেব দািয়তব্ হণ

আ জর্ািতক সব্ীকৃিতর
য়েনর মা েম বাং
a েলর সািব র্ক u
যুি  িবশব্িব ালয় 
ব র্তয্ চ ােমর শাি
হেয়েছ। শাি চুি ে
শাি চুি  বা বায়

িবলমব্ হে ।  

শর দি ণ-পূব র্া েল
গ র্ িকেলািমটার eলা
5 িট  নৃেগা ীর
। তেব eর ায় 7
কেরন। 2686 সা
2871 সাল পয র্

। 2971 সােল eিট
িট চ াম েজলার a
াধীন হoয়ার পর e
রবান o খাগড়াছ

ািল o িনরাপ া বাি
সদ রা জমা িদে
ধরা রেয় েগেছ। e

কািশত সংবাদ েথ
িহনীর 284, িবিজি
ক। eছাড়াo দািয়তব্

শাি

ণ র্ হেলা। মেন পড়
। uে খয্, 2৯84 স
ংহিত সিমিত’ নােম
সােলর আগ  মােস
ক 2৯88 সােলর মে
তর ি পুরায় ঘািট 
সাঁেজায়া বহেরর 
ামেক 35তম িডি

আমেল সামিরক প
aব  তৎকালীন স
ং eর ব াপনা a
য়। গৃহহীনেদর ভূিম
। স াবনাময় পাব র্ত
সহ েকান না েকান
 aব ার u রেণ 

ণ করার পরi পাব র্ত
র ারক। ধানম
ংলােদশেক eকিট সু
u য়েনর জ  িনরল
eবং eকিট েমিডে
ি  িত া o u য়ে
েত তােদর সব সদ
য়েন সরকােরর শত

েলর িবশাল eলাকা
লাকা িনেয় িব ত। 
র aিধবাসী। iিতহ
711 বছর আেগ ৯
সােল আরাকােনর র

eলাকািট সুবা বা
িট ি িটশ ভারেতর a
aংশ িহেসেব বাংল
eিট বাংলােদেশর ে
ছিড়েত িবভ  করা
ািহনীর সদ েদর
েয় সাধারণ মা o
eর ধান কারণ প

থেক জানা যায়, শা
জিব ৯7, পুিলশ 75
তব্ পালনরত aব

াি চুি  েয 
িম

ড়েছ 2৯৯8 সােলর 
সােলর মাচ র্ মােস a
ম eকিট রাজৈনিতক
েস ব ব েক িনম র্ম
মে  শাি বািহনী স
াপন কের েসখান 
oপর aতিক র্ত হাম

ডিভশেনর িজoিসর 
পদে েপর পাশাপাি
সরকােরর u য়ন 
aেনকটা িছল বাঙা
িমর জ  পুেরাপুির 
র্তয্ চ ােম aৈবধ
ন aপরােধর িশকার
পাহােড় aিত িশগ
র্তয্ eলাকায় শাি  

ম ী েশখ হািসনার 
সুখী-সমৃ  o শাি
লসভােব কাজ কের
েকল কেলজ িত
েন শাি চুি র aস
দ র a  সমপ র্ণ 
তভাগ আ িরকতা থ

াজুেড় িতনিট েজল
3122 সােলর আদ

হাস  েথেক জান
৯64 সােল আরাকা
রাজা ei eলাকা পু
ংলার aধীেন শাসন
aংশ িহেসেব যু
লা েদেশর a গ র্ত
েজলা িহেসেব a
া হয়। মুি যুে র 
। 2৯৯8 সােলর 3 
o পুনব র্াসেনর রা ী
পাহাড় eখনo aৈব

শাি চুি র পূেব র্ শাি
5, আনসার িভিডিপ
ায় সড়ক দুঘ র্টনা, 

 13 িডেস

কারেণ aিন
িম ন িবশব্াস 

3 িডেসমব্েরর কথ
aথ র্াৎ জািতর িপত
ক সংগঠন গেড় o
র্মভােব হতয্া করা হ
সামিরক িদক েথেক
েথেক aিভযান প
ামলা চালায়। e হা
aধীেন আনা হয়
িশ সরকার পাহািড়
েচ ায়  নৃেগা

ািলেদর হােত। পাি
িতপূরণ িদেত প

ধ aে র ঝনঝনািন
র হি ল িনরীহ বাঙ
গিগরi a  িবরিত

াপেন uে াগ েন
মেত, সবার সি ি

ি পূণ র্ েদশ িহেসেব
র যাে । পাহািড় জ
া করা হেয়েছ। e

সামা  aবদান রেয়
কের সব্াভািবক জী
থাকা সে o িবিভ

লা রা ামািট, খাগড়
দমশুমাির aনুযায়ী 
না যায়, e a লিট
ােনর রাজা ei a
পুনদ র্খল কেরন, e
ন কের। 2871 স
 হয়। ি িটশরা ei
র্ত িছল। 2৯58 সা
ভুর্  হয়। 2৯91 
পরবত  সমেয় শা
িডেসমব্র শাি  চুি
ীয় সুিবধা হণ কে
বধ a মু  নয়। 

ি বািহনীর সে  যু
পর 21 জন। িনহত

ােলিরয়াসহ িবিভ

সমব্র 312৯ 

িনবায র্ িছল

থা। িদনিট িছল বাং
তা ব ব  েশখ মুিজ
oেঠ। পরবত েত e
হেল জনসংহিত স
ক শি শালী হেয় o
পিরচালনা করেত থ
হামলার পর েসনাবা
। eরপর বাংলােদ
িড় জনগণেক শা  ক
া ীর েকান আ া িছ
ািক ান আমেল সৃ
পােরিন তৎকালীন 
িনর ফেল ায় িত
াঙািলরা। eমনিক a
ত চুি র েয়াজনীয়
েনয়া হয়। ‘শাি চুি
িলত েচ ায় পাব র্
ব গেড় েতালা স ব
জনগেণর িশ া o

e ছাড়া ভূিমিবষয়ক
য়েছ। তেব জনসং
ীবেন িফের আসার
 িট-িবচুয্িতর জ

ড়াছিড় eবং বা রব
ী e eলাকার জনস
িট 2661 সােলর িদ

a ল aিধকার কের
eবং 2777 সাল প
সােল ি িটশ i  i
i eলাকার নাম েদ

সােল ei eলাকা পূ
eর দশেকর শুরুে
াি বািহনী সশ  স
ি  স ািদত হবার
ের। িক  েয শাি

যুে  িনরাপ া বািহ
ত েসনা সদ েদর 
িভ  েরাগ, ভূিমধস

ংলােদেশর iিতহাে
িজবুর রহমােনর আ
eর সে  েযাগ হয় 
সিমিতর েনতৃবৃ  সী
oেঠ। eর সদ  স
থােক শাি বািহনী
বািহনী oi a েল 
দশ েসনাবািহনী পা
করার লে য্ েসখা
িছল না। কারণ েসন

 কা াi েদর কা
সরকার। ফেল u

তিনয়তi uপজািত 
a ধারী স াসীেদ
য়তা েদখা েদয়। 2
চুি ’র জ  iuেনস
ব র্তয্ চ াম a েল
ব। আoয়ামী লীগ 
o সব্াে য্র মােনা য়
ক িবেরাধ িন ি র
ংহিত সিমিত িনেজ
র শত র্ থাকেলo তা
জ  শতভাগ শাি

বান িনেয় পাব র্তয্ চ
সংখয্া 26, ৯9, 3৯
িদেক ণীত বাংলার
রন। 2351 সােলর
পয র্  aিধকাের রাে
iি য়া েকা ািন e
দয় িচটাগাং িহল 
পূব র্ পািক ােনর eব
েত পাব র্তয্ চ াম
স াসীরা হতয্া কের
র পর িকছু ভাঙা o
র aেনব্ষায় শাি চু

হনীর 454 জন সদ
মে  aিফসার পাঁ

স ভৃিত কারেণ মা

েস রণীয় o িবশব্
আমেল পাহািড় জন

‘শাি বািহনী’ নাে
সীমা  aিত ম কে
সংখয্া িদন িদন বা
। 2৯88 সােল তার

িতর া ব া 
া া আ মণ শুরু ক
ােন ‘পাব র্তয্ চ া

সনা কম র্কত র্া িছেলন
কারেণ পাব র্তয্ চ
uপজািত জনেগা ীর
স াসীেদর সশ

দর হাত েথেক েরহ
2৯৯7 সােল েশখ হ
সেকা শাি  পুর ার
লর মানুেষর আথ র্-
সরকার পাব র্তয্ চুি

য়েন রা ামািটেত e
র uে াগ হণ কর
জরা শাি চুি  শতভ
ারা তা করেত সফ
চুি  বা বায়ন স

চ াম। পাব র্তয্ চ
৯2 জন। eেদর মে
ার থম মানিচে  
র িদেক ি পুরার রা
েখন। মুঘল সা াজ
ei eলাকা িনেজেদ
য্া স বা পাব র্তয্ 
বং 2৯82 সােল 
মেক িতনিট েজলা-
রিছল aসংখয্ িনরী
o পুরাতন a  
চুি  স ািদত হেয়

দ  িনহত হেয়েছন
পাচঁজন, েজিসo িত
মারা েগেছন aেনেক

শব্শাি র 
নগেণর 
েম 
কের 
াড়েত 
রা 

কের। 
াম 
ন 
ােমর 
র মে  

হাi 
হািসনা 
র aজর্ন 

ি র 
eকিট 
রা 
ভাগ 
ফল 

ব 

চ াম 
মে  6 

াজা e 
জয্ 
দর 

-
রীহ  

য়িছল 

ন। eর 
তনজন, 
ক। eর 



মে  শাি চুি র পূেব র্ শুধু ােলিরয়ায় িনরাপ া বািহনীর 271 জন eবং পের 92 জন মারা েগেছন। uভয় কারেণ আহত বা িত  হেয়েছন 
িবপুল পিরমাণ িনরাপ া বািহনীর সদ । তেব 2৯৯8 সােল শাি চুি র পর পাব র্তয্ চ ােম নানা কারেণ িনরাপ া বািহনীর েমাট ৯7 জন সদ  
মারা েগেছন। eর মে  শাি বািহনীর সে  যুে  মারা েগেছন 22 জন, 6 জন রা ামািটর ভূিম ধেস। শাি চুি র পূেব র্ িনরাপ া বািহনী 27 
শতািধক a  u ার কেরেছ। eর মে  ে েনড 46৯িট, মট র্ার 81িট, মাiন 24িট eবং a া  েগালাবারুদ সােড় 5 ল । কািশত সংবােদর 
সূে  আরo জানা যায়, শাি চুি র পর 3116 সাল েথেক a াবিধ 3841িট a  o 2 লাখ 97 হাজার েগালাবারুদ u ার কেরেছ িনরাপ া 
বািহনী। শাি চুি র পূেব র্ 2৯91 সাল েথেক 2৯৯8 সাল পয র্  শাি বািহনী কতৃর্ক 349 জন uপজািত, 2168 জন বাঙািল িনহত হেয়েছ। আহত 
হেয়েছ 292 জন uপজািত o 798 জন বাঙািল। aপহরেণর িশকার হেয়েছ 385 জন uপজািত o 579 জন বাঙািল। 3129 সােল 79 জন eবং 
3126 সােল 7৯ জন খুন হন। 312৯ সােলর aে াবর পয র্  খুন হেয়েছন 67 জন। eছাড়া 3125 সােল 65 জন, 3127 সােল 52 জন eবং 
3128 সােল 44 জন খুন হেয়েছন। 3129 সােলর 4 েম iuিপিডeেফর (মূল) সশ  স াসীরা গুিল কের েজeসeস (সং ার) সমথ র্ক 
নািনয়ারচর uপেজলা েচয়ার ান শি মান চাকমােক গুিল কের হতয্া কের। eর eকিদন পর শি মান চাকমার েশষকৃতয্ aনু ােন যাoয়ার পেথ 
iuিপিডeফ (মূল) স াসীরা াশফায়ার কের iuিপিডeেফর (গণতাি ক) ধান তপন েজয্ািত চাকমাসহ পাঁচজনেক হতয্া করা হয়। 2৯৯8 
েথেক 3127 সােলর 41 নেভমব্র পয র্  শাি বািহনী কতৃর্ক 585 জন uপজািত, 297 জন বাঙািল িনহত হেয়েছ। আহত হেয়েছ 757 জন 
uপজািত o 753 জন বাঙািল। aপহরেণর িশকার হেয়েছ ৯21 জন uপজািত o 495 জন বাঙািল। ei পিরি িতর মূল কারণ হেলা- 2৯৯8 
সােলর 3 িডেসমব্র যখন বাংলােদশ সরকার o জনসংহিত সিমিতর সে  পাব র্তয্ শাি চুি  স ািদত হয় মূলত তখন েথেকi নতুন ষড়যে র 
নীলন া রিচত হয়। মহলিবেশষ িনেজেদর সব্াথ র্ হািসল o তােদর গুরুতব্ aনুধাবেনর জ  পাহােড় সশ  পগুেলােক পৃ েপাষকতা িদেত শুরু 
কের, যা আজo a াহত রেয়েছ। তেব আoয়ামী লীগ সরকােরর আ িরকতায় শাি চুি  বা বায়েনর কাজ eিগেয় চেলেছ।  

4. শাি চুি র aেনক সাফ  iেতামে  দৃ মান হেয়েছ। পাব র্তয্ a েল সব্াধীনতার আেগ 2৯81 সােল মা  59 িকিম রা া িছল। িক  
সব্াধীনতা-পরবত  সমেয় বাংলােদশ সরকার পাব র্তয্ a েল িনম র্াণ কেরেছ ায় 2646 িকিম রা া, aসংখয্ ি জ o কালভাট র্। eছাড়াo িবিভ  
সরকাির, আধাসরকাির o েবসরকাির িত ান,  o কুিটর িশ , কলকারখানাসহ স  হেয়েছ aেনক u য়ন কায র্ ম। 2৯81 সােল পাব র্তয্ 
চ ােম মা  ছয়িট u িব ালয়/কেলজ িছল যার বত র্মান সংখয্া 58৯িট। াথিমক িব ালয় eখন ায় িতিট পাড়ায়। eছাড়াo 6িট ে িডয়াম, 
36িট হাসপাতাল eবং বত র্মােন 2493িট িবিভ  কেটজ i াি  িতি ত হেয়েছ। িশ ার হার 2৯81 সােল মা  3% শতাংশ িছল যা েবেড় 
eখন 55.7% হেয়েছ। চাকমা জনেগা ীর িশ ার হার 84 শতাংেশ েপৗঁেছেছ। u য়েনর আরo  নিজর রেয়েছ সরকােরর দািয়তব্ া েদর 
জবািনেতo।  

পাব র্তয্ চ ামিবষয়কম ী বীর বাহাদুর uৈশ িসং বেলেছন, পাব র্তয্ চ াম শাি  চুি র 83িট ধারার মে  59িট ধারা iেতামে  স ণ র্ 
বা বািয়ত হেয়েছ। িতিন সংসেদ দাঁিড়েয় বেলেছন, সরকার গিঠত পাব র্তয্ চ ামিবষয়ক জাতীয় কিমিটর সে  পাব র্তয্ চ াম জনসংহিত 
সিমিতর 2৯৯8 সােলর 3 িডেসমব্র ei চুি  সব্া িরত হয়। চুি িট 5িট খে  িবভ  ‘ক’ খে  5িট, ‘খ’ খে  46িট, ‘গ’ খে  25িট eবং ‘ঘ’ খে  
2৯িটসহ েমাট 83িট ধারা রেয়েছ। তার মেত, িতন পাব র্তয্ েজলায় হ া রেযাগয্ 44িট িবষয়/িবভােগর মে  e পয র্  রা ামািট পাব র্তয্ েজলা 
পিরষেদ 3৯িট, খাগড়াছিড় পাব র্তয্ েজলা পিরষেদ 3৯িট eবং বা রবান পাব র্তয্ েজলা পিরষেদ 39িট িবষেয়/দফতর হ া র করা হেয়েছ। eছাড়া 
বা বািয়ত ধারাসমূহ ততম সমেয়র মে  বা বায়েনর কায র্ ম চলেছ। eকiভােব, পাব র্তয্ চ ামিবষয়ক ম ণালেয়র সিচব নব িব ম 
িকেশার ি পুরা বেলেছন, চুি র েবিশরভাগ িবষয়i বা বায়ন হেয়েছ। চুি েত 83িট শত র্ আেছ, তার মে  59িট স ণ র্ভােব বা বায়ন হেয়েছ। 
আর 26িট আংিশকভােব হেয়েছ eবং ৯িট বা বায়েনর ি য়ায় রেয়েছ। আশাকরা হে  বািক ধারাগুেলাo িশগিগরi বা বায়ন হেব। দািয়তব্ া  
দুজন িবিশ  ি র iিতবাচক বয়ান সে o পাহািড় স াসী, আ িলক সংগঠেনর েনতা o কিতপয় বুি জীবী মাগত শাি চুি  বা বায়ন না 
করার জ  সরকারেক aিভযু  কের যাে । eজ  স িত রা ামািটেত eক জনসমােবেশ, আoয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক eবং সড়ক, 
পিরবহন o েসতুম ী oবায়দুল কােদর বেলেছন, ‘পাব র্তয্ শাি চুি  a ের a ের বা বায়ন করা হেব। eজ  আে ালন দরকার েনi। 
ব ব ক া েশখ হািসনা মতায় িছেলন বেলi পাব র্তয্ শাি চুি  হেয়েছ। eটা েযন েকu ভুেল না যান। শাি চুি  আমরা কেরিছ। িবeনিপ 
কেরিন।’ সরকাির ত  মেত, ‘শাি চুি  aনুযায়ী 44িট িবভােগর মে  রা ামািট পাব র্তয্ েজলা পিরষেদর কােছ 41িট, খাগড়াছিড় পাব র্তয্ েজলা 
পিরষেদর কােছ 41িট o বা রবান পাব র্তয্ েজলা পিরষেদর কােছ 39িট িবভাগ iেতামে  হ া র করা হেয়েছ। বত র্মান সরকার প দশ 
সংেশাধনীর মা েম সংিবধােনর 34 (ক) aনুে েদ থমবােরর মেতা পাব র্তয্ a েলর uপজািতেদর  নৃ-েগা ী িহেসেব সব্ীকৃিত িদেয়েছ।’ 

5. e কথা সতয্, শাি চুি র মা েম পাব র্তয্ চ াম a েলর মানুেষর আথ র্সামািজক o সাং িতক u য়ন তব্রািনব্ত হে । পাব র্তয্ েজলাগুেলার 
u য়ন স াবনােক কােজ লাগােত হেব। েশখ হািসনার সরকার পাব র্তয্ চ ােমর aিধবাসীেদর আশা-আকা া o তয্াশা পূরেণ সব র্দা সেচ । 
েসi a লেক েক  কের বত র্মান সরকােরর েকান aগণতাি ক o জনিবেরাধী uে াগ েনi। গত মহােজাট সরকার মতায় আসার পর পাব র্তয্ 
চ াম u য়ন েবােড র্র েচয়ার ান িনেয়াগ েপেয়েছন। ভূিম কিমশন গঠন o ‘  নৃেগা ী সাং িতক িত ান িবল 3121’ জাতীয় সংসেদ গৃহীত 
হেয়েছ। iেতামে  েদেশর aখ তা র ার জ  uপজািত,  জািতস া, নৃেগা ী o স দােয়র ধারণা সবাi েমেন িনেয়েছন। মূলত পাব র্তয্ 
শাি চুি  বা বায়েনর জ  সরকার o পাহািড় জনেগা ীর ঐকাি ক েচ াi গুরুতব্পূণ র্।  

েলখক : a াপক eবং পিরচালক, জনসংেযাগ, ত  o কাশনা দ র, জগ াথ িবশব্িব ালয়] 

 


