
আপেডট : ১ িডেস র, ২০১৯ ২২:২৭
পাবত  চ াম শাি চিু র ২২ বছর

পণূ বা বায়েন িবরতা নানা কারেণ

ফাইল ছিব

পাবত  চ াম িবষয়ক ম ণালেয়র িতম ী থাকাকােল বীর বাহা র উৈশ িসং ২০১৪ সােলর ৯ সে র
জাতীয় সংসেদ বেলিছেলন, পাবত  চ াম শাি চিু র ৭২িট ধারার মেধ  ৪৮িট ধারা এরই মেধ  স ণূ
বা বািয়ত হেয়েছ। ১৫িট ধারা আংিশক এবং ৯িট ধারা  বা বায়ন চলমান রেয়েছ। বতমােন  িতিন  একই
ম ণালেয়র পূণ ম ী। িক  শাি চিু  বা বায়েন পাচঁ বছর আেগর তথ  অপিরবিতত।

অ িদেক ওই চুি েত া রকারী  পাবত  চ াম জনসংহিত সিমিতর ( জএসএস) সভাপিত জ ািতির
বািধি য় লারমা ওরেফ স  লারমার দািব, ‘চিু  া েরর পর ২২ বছর অিত া  হেলও সরকার চিু র
মৗিলক িবষয় ও পূণ িবষয় েলা অবা বািয়ত রেখ িদেয়েছ।’ তারঁ অিভেযাগ, পাবত  চ াম চুি  য

সরকােরর আমেল া িরত হেয়িছল, সই মহােজাট সরকার বতমােন একনাগােড় ১১ বছর রা ীয় মতায়
থাকেলও চিু র অবা বািয়ত িবষয় েলা বা বায়েন কাযকর পদে প হণ কেরিন।

গতকাল রিববার রাজধানীর একিট হােটেল পাবত  চ াম শাি চিু র ২২ বছর পূিত উপলে  আেয়ািজত
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এক সংবাদ সে লেন িতিন এ অিভেযাগ কেরন।

চুি র পিরপূণ বা বায়ন সরকােরর একার সিদ ার ওপর িনভর করেছ িক না, তা িনেয়ও  রেয়েছ।

স  লারমার অিভেযােগর সে  একমত নন ম ী বীর বাহা র উৈশ িসং দীপ র তালকুদার। গতকাল িতিন
কােলর ক ’র সে  এক সা াৎকাের বেলন, পৃিথবীর অেনক দেশই এ ধরেনর চুি  হেয়েছ। িক  মা  ২২
বছের সরকার চিু র যত েলা শত পূরণ কেরেছ, তা অেনক উ ত দেশর পে ও স ব হয়িন।

িতিন বেলন, ‘আমােদর ধানম ী চুি র পূণা  বা বায়েন যেথ  আ িরক। িক  িকছু িবষেয়র সে  বৃহ র
জনেগা ী এবং িবদ মান অেনক আইন সংি  থাকায় কােনা কােনা শত বা বায়েন একটু সময় লাগেছ।
আশা কির, বতমান সরকােরর এই ময়ােদই আমরা চুি র পুেরাটা বা বায়ন করেত পারব।’

ম ী আেরা বেলন, ‘শাি চিু  া িরত হেয়েছ সরকার ও পাবত  চ াম জনসংহিত সিমিতর মেধ । কােজই
চুি  বা বায়েন িট পে রই আ িরকতা েয়াজন। িক  ভাগ জনকভােব আমরা জনসংহিত সিমিতর পূণা
সহেযািগতা  পাি  না। ভূিম িবেরাধ িন ি  কিমশেন তারা  ায়ই অ পি ত থাকেছ। ফেল ভূিম িবেরাধ
সম ার সমাধান িবলি ত হে ।’

পাবত ম ী বেলন, ‘আমরা শাি র জ  চিু  কেরিছ। এর ফেল রাজৈনিতক সিহংসতা কেমেছ, এিট সিত ।
িক  পাবত  চ াম থেক স াস, চাদঁাবািজ ব  করা যায়িন। িনেজেদর আিধপত  ধের রাখেত জনসংহিত
সিমিত, ইউিপিডএফ এবং তােদর িতন-চারিট অংশ িনেজেদর মেধ  িবেরাধ িজইেয় রেখেছ। ফেল াণহািন
ঘটেছ। এ জ  কারা দায়ী, তা সবাই জােনন।’

িতিন বেলন, ‘আমরা ভূিম কিমশন পুনগঠন কের তােক আেরা শি শালী কেরিছ। আশা কির, চিু র অ
প ও চিু র সফল বা বায়েন আ িরকতার সে  এিগেয় আসেব।’

পাবত  চ ােম  সংঘাত  অবসােন  ১৯৯৭ সােলর  ২  িডেস র  রাজধানীেত  রা ীয়  অিতিথ  ভবন  প ায়
ধানম ী শখ হািসনার উপি িতেত জাতীয় সংসেদর তখনকার িচফ ইপ আবুল হাসানাত আব া  এবং

জনসংহিত সিমিতর সভাপিত স  লারমা পাবত  চ াম চিু েত সই কেরিছেলন। শাি চিু  নােম পিরিচত
ওই চিু র  মধ  িদেয়  শাি বািহনীর সদ েদর একাংশ অ  সমপণ কের াভািবক জীবেন িফের আসার
মাধ েম পাবত  চ ােম িববদমান ই দশেকর র য়ী সংঘেষর যবিনকাপােতর সূচনা হয়। অবািরত হয়
পাবত  চ ােম উ য়েনর ার। সই ি য়া  এখেনা  চলমান। সই চিু র ২২ বছর পূণ হেলা  আজ ২
িডেস র।

১৯৯৮ সােলর ১০ ফ য়াির খাগড়াছিড় িডয়ােম ধানম ী শখ হািসনার হােত অ  সমপণ কের স
লারমার  নতৃ াধীন  জনসংহিত  সিমিত  াভািবক জীবেন  িফের  আসার  িত িত  িদেলও সীত িবকাশ
খীসার নতেৃ  জএসএেসরই আেরকিট অংশ ওই চুি েক তারণামূলক ও হসন আখ া  িদেয় কােলা
পতাকা  দিখেয়  অ  সমপেণ িবরত থােক। পাবত  চ ােমর পূণ ায় শাসন দািবেত সই বছেরর ২৬
িডেস র ঢাকায় সে লেনর মধ  িদেয় ইউনাইেটড িপপলস ডেমাে িটক ট (ইউিপিডএফ) গিঠত হয়।
দলিট  চিু র সময় ‘উপজািত’ পিরচেয় আপি  না থাকেলও ইদানীং িনেজেদর আিদবাসী পিরচেয় পিরিচত
করােনার তৎপরতা চালাে । ধারণা  করা  হয়,  স  লারমা  ও সীেতর নতৃে  ই সংগঠেনর আিধপত
িব ােরর লড়াই পাবত  শাি চুি র পূণ বা বায়েনর পেথ অ তম অ রায়।

ইউিপিডএেফর ব াপক নীিত ও অগণতাি ক আচরেণর িতবােদ ২০১৭ সােলর ১৪ নেভ র ইউিপিডএফ
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(গণতাি ক)  নােম  আেরকিট  আ িলক  দল  আ কাশ  কের।  স  লারমার  জনসংহিত  সিমিতর  মেধ
আ কলেহর বিহঃ কাশ িহেসেব ২০০৮ সােল গেড় ওেঠ জনসংহিত সিমিত (এমএন লারমা)। এসব দেলর
সশ  প েলার সদ রা  িশ ণ া  এবং আধিুনক অে  সি ত। িনজ  ইউিনফমও রেয়েছ তােদর।
চাদঁাবািজই তােদর আেয়র ধান উৎস।

পাহােড় য চাদঁাবািজ চলেছ এ তথ  স  লারমাও অ ীকার করেছন না। তেব িনেজর দেলর িব ে  এ
অিভেযাগ  মানেত রািজ  নন  িতিন।  স  লারমা  বেলন,  ‘ জএসএস (এমএন  লারমা)  ও  ইউিপিডএেফর
(গণতাি ক)  সদ রা  রাঙামািট  জলার  বলং  বাজার,  লংগ  উপেজলার  িতনিটলাসহ  খাগড়াছিড়  সদর
জলার িবিভ  ােন চিু  া রকারী জনসংহিত সিমিতর সদ  ও চুি  সমথকেদর ওপর স াস চািলেয়

যাে ।’

২২ বছের অজন : পাবত  চ াম িবষয়ক ম ণালেয়র হালনাগাদ তথ া সাের গত ২২ বছের চুি  অ যায়ী
অজন েলা  হে —পাবত  চ াম িবষয়ক ম ণালয় সৃি ,  িতন পাবত  জলার জলা পিরষদ শি শালী
করা,  পাবত  ভূিম িবেরাধ  িন ি  কিমশন  গঠন,  িশ া- া -কৃিষ-পযটন-সমবায়-মৎ -সমাজকল াণসহ
৩০িট িবষয় িতন পাবত  জলা পিরষেদ হ া র,  নতনু রা া  ও সতু িনমােণর মাধ েম ত  এলাকার
যাগােযাগব ব ার  উ য়ন,  সােকল  িচফেদর  ভাতা  বৃি ,  ঢাকার  বইিল  রােড  পাবত  চ াম কমে

িনমাণ, িতন পাবত  জলা পিরষদ ও পাবত  চ াম উ য়ন বােডর মাধ েম িতবছর িশ াবৃি  দান,
কৃষেকর  উ য়েন  িম  ফেলর  বাগান  সৃজন,  পাবত  চ াম  আ িলক পিরষদ গঠন,  ভারত  ত াগত
উপজাতীয় শরণাথী ত াবাসন ও অভ রীণ উ া  িনিদ করণ সং া  টা েফাস গঠন, রাঙামািট মিডক াল
কেলজ এবং রাঙামািট িব ান ও যুি  িব িবদ ালয় িত া, ত  অ েল সৗরিব ৎ িবধা স সারণ,
িব ৎ স ালন লাইন স সারণ ও সাবে শন াপন,  চার হাজার পাড়া  কে র মাধ েম াক- াথিমক
িশ া,  াথিমক  া েসবা  দান,  চারিট  আবািসক  উ  িবদ ালয়  িত াসহ  িবিভ  িশ া িত ােনর
অবকাঠােমা িনমাণ, মাবাইল ফােনর নটওয়াক চালু এবং িনরাপদ পািন সরবরাহ িবধা বৃি । এ ছাড়া
স িত পাবত  চ ােমর ৫১িট িশ া িত ান এমিপওভু  করা হেয়েছ।

এসব উ য়নকােজ স  নন স  লারমা। চুি র ৪৮িট ধারা স ণূ বা বািয়ত হেয়েছ—এ তথ  মানেত রািজ
নন  িতিন।  গতকােলর  সংবাদ সে লেন  িতিন  বেলন,  ‘চুি  মাতােবক বিহরাগত  সটলারেদর  পাবত
চ ােমর বাইের স ানজনক পুনবাসন না কের, পাবত  চিু র ই-ততৃীয়াংশ অবা বািয়ত রেখ সরকার
৪৮িট ধারা স ণূ েপ বা বািয়ত হেয়েছ বেল দেশ-িবেদেশ চারণা চািলেয় যাে ।’

িতেবদনিট তিরেত সহেযািগতা  কেরেছন বা রবান থেক আমােদর িনজ  িতেবদক মিন ল ইসলাম
ম ।

► পাহােড় বাঙািল ও ইসলামীকরণ করেছ সরকার

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।

পূণ | Kaler Kantho https://www.kalerkantho.com/home/printnews/845857/2019-12-02

3 of 4 12/2/2019 11:20 AM



বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : [email protected]
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