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শাডিচুডি ॥ শশখ হাডেনার ঐডিহাডেক োফল্য 

কবীর শ ৌধুরী িন্ময় 

পাব বিয  ট্টগ্রাম েমস্যাসক গুরুত্ব ডিসয় জািীয় ও রাজননডিক েমস্যা ডহসেসব ড ডিি কসর এর স্থায়ী ও শাডিপূর্ ব েমাধাসনর লক্ষ্য ডনসয় ১৯৯৭ 

োসলর ২ ডিসেম্বর েরকার ও পাব বিয  ট্টগ্রাম জনেংহডি েডমডির মসে এক ঐডিহাডেক পাব বিয শাডি চুডি স্বাক্ষ্ডরি হয়। বাংলাসিশ েরকাসরর 

পসক্ষ্ িৎকালীন পাব বিয শাডিচুডির জািীয় কডমটির আহ্বায়ক ও জািীয় েংেসির  ীফ হুইপ আবুল হাোনাি আবদুল্লাহ এবং পাব বিয  ট্টগ্রাম 

অডধবােীসির পসক্ষ্ পাব বিয  ট্টগ্রাম জনেংহডি েডমডির েভাপডি শজযাডিডরন্দ্র শবাডধডিয় লারমা (েন্তু লারমা) চুডিসি স্বাক্ষ্র কসরন। আর এই 

চুডির মােসম িীর্ বডিসনর জাডিগি হানাহাডন অবোসনর মে ডিসয় অনগ্রের এবং অনুন্নি পাব বিয অঞ্চসল শাডি ও উন্নয়সনর ধারা িবাডহি হয়। 

পাব বিয  ট্টগ্রাসম দুই িশক ধসর  লা েশস্ত্র ও রিক্ষ্য়ী েংর্াি বন্ধ কসর অস্ত্র েংবরর্ কসর স্বাভাডবক জীবসন ডফসর আসে পাহাসে 

আত্মডনয়ন্ত্রর্াডধকার িডিষ্ঠায় আসদালনরি জনেংহডি েডমডির েশস্ত্র শগডরলারা। 

জনেংহডি েডমডির েশস্ত্র শগডরলা যুসের পটভূডম শেসক জানা যায়, ১৯৬০ োসলর কাপ্তাই জলডবদুযি িকসের কারসর্ পাব বিয  ট্টগ্রাসমর িায় ৫৪ 

হাজার একর  াষসযাগ্য ভূডম জলমগ্ন হয়। এসি ডভসটমাটি হাডরসয় পাহাসের অভযিরীর্ উদ্বাস্তুসি পডরর্ি হন িায় ১ লাসখরও শবডশ মানুষ। 

জডমজমা হাডরসয় অসনক পাহােী পডরবার ডনিঃস্ব হসয় পসেন। কাপ্তাই শলসকর পাডনসি িডলসয় যায় রাঙ্গামাটির নান্যার র োনার মাওরুম নামক 

এমএন লারমার ডনজস্ব গ্রামটিও। 

স্বাধীনিার পরবিী েমসয় বাংলাসিসশ পাব বিয  ট্টগ্রাম েমস্যা আরও র্নীভূি হয়। ১৯৭২ োসলর শফব্রুয়াডরসি  াকমা রাজার িডিডনডধ িৎকালীন 

িধানমন্ত্রী জাডির ডপিা বঙ্গব শেখ শশখ বুডজবুর রহমাসনর কাসর পাব বিয  ট্টগ্রাসমর স্বায়াসনশােন েম্বডলি পদফ  িফা িব উাব উপন াপন কসরন। ডকন্তু 

বঙ্গব শেখ ডব ার-ডবসেষর্ কসর িাসির ওই িাবী িিযাখ্যান কসর িাসিরসক পাল্টা বাঙালীকরসর্র িব উাব কসরন। এমনডক, ১৯৭৫ োসলর ১৪ জুন 

শবিবুডনয়া ভূ-উপগ্রহ শকন্দ্র উসদ্বাধন শশসষ িধানমন্ত্রী শশখ বুডজবুর রহমান রাঙ্গামাটির জনেভায় পাহােীসির বাঙালী হসয় যাওয়ার পরামশ বও 

ডিসয়ডরসলন। ডিডন বসলন, ‘শিামরা েবাই বাঙালী হইয়া যাও। আডম শিামাসির উপজাডি শেসক জাডিসি িসমাশন ডিলাম।’ ডকন্তু িারা বঙ্গব শেখর 

পাল্টা িাডব নাসকা  কসর শিন। শুধু িাই নয়, িারা  াকমা শনিা েন্তু লারমার শনতৃসত্ব ১৯৭১ োসল জনেংহডি েডমডি এবং ১৯৭৩ োসল িাসির 

োমডরক শাখা শাডি বাডহনীও গঠন কসরন। 

বঙ্গব শেখর জীবদ্দশায় পাব বিয  ট্টগ্রাসমর উপজািীয় েমস্যাটি এভাসবই  লডরল এবং শিমন আর মাো াো ডিসয় উঠসি পাসরডন। ডকন্তু ডজয়াউর 

রহমান অনবধভাসব রাষ্ট্রীয় ক্ষ্মিা িখসলর পর পাব বিয  ট্টগ্রাম েংক্রাি শয ডেোি গ্রহর্ কসর, িাসি িৎকালীন পডরডস্থডিসক আরও ভয়াবহ, 

আরও েংর্ািময় কসর শিাসল। ডিসনর পর ডিন শাডি বাডহনীর শ ারাগুপ্তা হামলায় আমাসির বাংলাসিশী অসনক সেডনক শেখাসন িখন শহীি 

হসয়সর। ডজয়াউর রহমান শভসবডরল, অসস্ত্রর বুসখ শাডি বাডহনীর েকল আসদালনসক ব উব্ধ কসর ডিসব। ডকন্তু িার ওই ডেোি বরং আরও রিপাসির 

সূ না র্টায়, হীসি ডবপরীি পডরডস্থডির সৃডি হয়। আর পাব বিয অঞ্চসল ডিসনর পর ডিন শাডি বাডহনীর হামলায় আমাসির িচুর সেডনসকর 

িার্হাডনর র্টনাও র্সট। আসরক অনবধ সস্বরশােক শজনাসরল এরশািও অনবধভাসব রাষ্ট্রীয় ক্ষ্মিা গ্রহসর্র পর পাব বিয  ট্টগ্রাম নীডির ডকছুটা 

পডরবিবন কসরন। ১৯৮৯ োসল এরশাি েরকার ৩টি পাব বিয শজলা স্থানীয় েরকার পডরষি গঠন কসর িাসির হাসি ডকছুটা রাজননডিক ক্ষ্মিা 

িিান কসরন। িার পসরও স্বায়াসনশােসনর িাডবসি িারা েশস্ত্র আসদালন বন্ধ কসরডন। ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠী কখনও স্বায়াসনশােন, কখনও বাঙালী শখিাও 

িভৃডি িাডবসি রিক্ষ্য়ী েংর্সষ বর অবিারর্া কসরন। খাসলিা ডজয়া েরকাসরর আমসল ১৯৯২ োসলর জুলাই মাসে িৎকালীন শযাগাসযাগ মন্ত্রী 

অডল আহসমসির শনতৃসত্ব ‘পাব বিয  ট্টগ্রাম’ ডবষয়ক কডমটি গঠন করা হয়। ওই কডমটির েসঙ্গ ৫ নসবম্বর ১৯৯২ োল শেসক জনেংহডি েডমডির ৭ 

িফা এবং উপকডমটির ৬ িফা শমাট ১৩ িফা িাডব ডনসয় আসলা না হয়। ডকন্তু বাব উব শক্ষ্সে মূল েমস্যার শকান েমাধানই শকউ করসি পাসরডন। 

রাজননডিক অসনক  োই-উিরাই শপডরসয় িীর্ ব ২১ বরর পর ১৯৯৬ োসল আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষ্মিায় এসেই বঙ্গব শেখ কন্যা শশখ হাডেনা 

পাব বিয  ট্টগ্রাম েমস্যাসক গুরুত্ব ডিসয় জািীয় ও রাজননডিক েমস্যা ডহসেসব ড ডিি কসরন। শশখ হাডেনা েরকার ক্ষ্মিা গ্রহসর্র পর পাব বিয 

েমস্যা েবাধাসনর লসক্ষ্য শডিশালী পিসক্ষ্প গ্রহর্ কসরন। ড ফ হুইপ আবুল হােনাি আবদুল্লাহসক িধান কসর জািীয় কডমটি গঠন কসর 

উপজািীয় িধাসনর েসঙ্গ আসলা নার পিসক্ষ্প গ্রহর্ করা হয়। ১৯৯৬ োসলর ২১ ডিসেম্বর শেসক ২৪ ডিসেম্বর পয বি খাগোরডেসি িেম িফা 

আসলা না অনুডষ্ঠি হয় এবং ২৬ ডিসেম্বর শাডিচুডির খেো ির্য়ন কসরন। ১৯৯৭ োসলর ২ ডিসেম্বর শাডিচুডি স্বাক্ষ্ডরি হয়। অন্যডিসক, এই 

শাডিচুডি স্বাক্ষ্ডরি হওয়ার আসগ শেসকই িৎকালীন িধান ডবসরাধী িল ডবএনডপ শনেী শবগম খাসলিা ডজয়া ও স্বাধীনিাডবসরাধী জামায়াসি 

ইেলাম এবং িাসির অপরাপর োম্প্রিাডয়ক ও শমৌলবািী িলগুসলাসক েসঙ্গ ডনসয় এর িীব্র ডবসরাডধিা কসরন। িাসির ওই ডবসরাডধিা এবং 



ডবসরাডধিা করসি ডগসয় নানাডবধ ধ্বংোত্মক কায বকলাপও এ জাডি অবসলাকন কসরসর। আর ওই ডবসরাডধিা ডরল সুদূরিোরী রাজননডিক  ক্রাি! 

ডবএনডপ ও িার শমৌলবািী েহসযাগীরা শাডিচুডির ডবসরাডধিা করসি ডগসয় েব বসশষ অবস্থান শেসক একটা েময় িারা ডজহাসিরও িাক 

ডিসয়ডরসলন! 

েকল ষেযন্ত্র শমাকাসবলা কসর েম্পাডিি শাডিচুডি; ডনিঃেসদসহ শশখ হাডেনার ঐডিহাডেক োফল্য। শাডিচুডি বাব উবায়সন ডবডভন্ন মহসলর িাডব 

শেসক স্পি শয, চুডিটির গুরুত্ব অপডরেীম। অসনক েীমাবেিার মসেও েরকাসরর পক্ষ্ শেসক নানাবুখী পিসক্ষ্প শনয়া হসয়সর। এ পিসক্ষ্পগুসলা 

অবশ্যই শাডিচুডি বাব উবায়সনর অংশ। ডবসশষ অঞ্চল বসলই শিসশর মসে শকবল পাব বিয  ট্টগ্রাসম পৃেক মন্ত্রর্ালয় গঠিি হসয়সর। একজন িডিমন্ত্রী 

শেখানকার েব ডবষয় শিখভাল করসরন। ১৪৫টিরও শবডশ এনডজও পুসরা পাব বিয  ট্টগ্রাসমর েব উন্নয়সনর জন্য ডনরলেভাসব কাজ করসর। 

আমাসির মসন রাখসি হসব, শকবল শাডিচুডি বাব উবায়ন হসে বসলই েরকারী ও শবেরকারী েংস্থার উন্নয়সনর ধারা অব্যাহি আসর। 

িসব, পাব বিয  ট্টগ্রাম ডনসয় ষেযসন্ত্রর নতুন শখলা শুরুর ইডঙ্গি ডমলসর। ষেযসন্ত্রর এ নীল-নকশা হসয়সর পাব বিয শাডিচুডি পূর্ বভাসব বাব উবায়সনর 

েংগ্রাম বাি ডিসয় পূর্ ব স্বায়াসনশােন িডিষ্ঠার িাডবর আসদালসন  ার গ্রুপই এখন েসৃ্পি! জাডির ডপিা বঙ্গব শেখ শশখ বুডজবুর রহমান বাংলাসিসশর 

ক্ষুদ্র জাডিসগাষ্ঠীর উন্নয়সন অঙ্গীকারাবে হসয় ১৯৭২ োসলর ২২ জুন আিজবাডিক শ্রম েংস্থা (আইএলও) ির্ীি ‘ইডিসজনাে এযাি ট্রাইবাল 

পপুসলশনে কনসভনশন-১৯৫৭’ (কনসভনশন নম্বর ১০৭)-এ অনুস্বাক্ষ্র কসরন। ডবসের ডবডভন্ন শিসশর নৃিাডিক জাডিসগাষ্ঠী ও ট্রাইবাল 

জাডিসগাষ্ঠীর আত্মপডর য়েহ িাসির োমাডজক, অে বননডিক ও োংস্কৃডিক অডধকার রক্ষ্ার জন্য জাডিেংসর্র এ েংস্থা আবার েংসশাডধি 

‘ইডিসজনাে এযাি ট্রাইবাল পপুসলশনে কনসভনশন-১৯৮৯’ (কনসভনশন নম্বর ১৬৯) গ্রহর্ কসরসর। এ দুটি গুরুত্বপূর্ ব আইনী িডলল জািীয় পয বাসয় 

উপজাডিসির অডধকারসক িডিষ্ঠা ও কায বকর করার জন্য িসয়াজনীয়। এখাসন ট্রাইবাল বা শেডমট্রাইবাল বলসি ওই শগাষ্ঠী ও ব্যডিসির শবাঝাসনা 

হসয়সর, যারা িাসির ট্রাইবাল সবডশিয হারাসনার িডক্রয়ায় রসয়সর এবং এখনও জািীয় জনেমডির েসঙ্গ একীভূি হয়ডন। বঙ্গব শেখর অনুসৃি পসে 

অগ্রের হসয় বিবমান েরকার পাব বিয শাডিচুডি বাব উবায়ন করসব এবং এই শাডিচুডির মােসম পাহােী অডধবােীসির আে ব-োমাডজক অবস্থার 

উন্নয়সন বাব উবেম্মি পিসক্ষ্প গ্রহর্ করসব- এটাই েবার িিযাশা। 

শলখক : েভাপডি, বাংলাসিশ অনলাইন এযাডিডভি শফারাম (সবায়াফ) 

 

 


