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pধানমntী েশখ হািসনার সরকার 1996 সােলর িনবর্াচেনর মাধয্েম েদশ পিরচালনার দািয়t gহেণর পর
পাবর্তয্  েজলায়  দীঘর্sায়ী  সংঘােতর  শািnপূণর্  রাজৈনিতক  সমাধােনর  লেkয্  1997  সােলর  2  িডেসmর
বাংলােদেশর  সংিবধান  o  েদেশর  িবিধিবধান  o  আiন  যথাযথ  aনসুরণ  কের  গণpজাতntী  বাংলােদশ
সরকােরর  সে  পাবর্তয্  চ gাম  জনসংহিত  সিমিতর  মেধয্  কেয়ক  দফা  সংলােপর  পর  পাবর্তয্  শািnচুিk
sাkিরত হয়।
বতর্ মান সরকার িবগত িবশ বছের শািnচুিkর 72িট ধারার মেধয্ 48িট ধারা সmূণর্ভােব বাsবায়েনর
কাজ  সmn  কেরেছ।  চুিkর  aবিশ  15িট  ধারা  আংিশক  eবং  9িট  ধারা  বতর্ মােন  বাsবায়েনর
pিkয়াধীন  রেয়েছ।  শািnচুিkর  আংিশক  o  aবাsবািয়ত  ধারা েলা  বাsবায়েন  বতর্ মান  সরকার
আnিরকভােব  কাজ  কের  যােc।  e  শািnচুিkর  মাধয্েম  পাবর্তয্  েজলায়  শািn  আনয়েনর  পাশাপািশ  oi
eলাকায়  aবকাঠােমা  eবং  েযাগােযাগ  বয্বsার  pভূত  unিত  সাধেনর  মাধয্েম  পাবর্তয্  জনেগা ীর
সামািজক o aথর্ৈনিতক মােনাnয়েন সরকার যেথ  সেচ  রেয়েছ।
বতর্ মান সরকােরর শািnচুিkর বাsবায়ন ধারা েলা েদেখ েনয়া যাক:

1. ‘পাবর্তয্ চ gামিবষয়ক মntণালয়’ eবং ‘আ িলক পিরষদ’ গঠন করা হেয়েছ।
2.  ‘িতনিট  পাবর্তয্  েজলা  পিরষদ’  eবং  িনয়ntণাধীন  33িট  দফতর-সংsার  মেধয্  রা ামািটেত  30িট,
খাগড়াছিড়েত 30িট eবং বাnরবােন 28িট হsাnর করা হেয়েছ।
3. ভূিম িবেরাধ িন িt করেত গঠন করা হেয়েছ ভূিম কিমশন।

  তাoহীদ মাহমদু
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4. pতয্াগত 12, 223িট uপজািত শরণাথর্ী পিরবারেক পুনবর্াসন করা হেয়েছ।
5. শািnবািহনীর সদসয্েদর সাধারণ kমা eবং 725 জনেক পুিলশ বািহনীেত িনেয়াগ েদয়া হেয়েছ।
6. শািnচুিkর পের 2524 জেনর িব েd 999িট মামলার তািলকার মেধয্ 844িট মামলা যাচাi-বাছাi
eবং eর মেধয্ 720িট মামলা pতয্াহার pিkয়া চলেছ।
7. eকিট পদািতক িbেগডসহ 238িট িনরাপtা বািহনী কয্াm pতয্াহার করা হেয়েছ।
8. সংসদ uপেনতার েনতৃেt পাবর্তয্ চুিk বাsবায়ন মিনটিরং কিমিট গঠন করা হেয়েছ।
9. পাবর্তয্ চ gামিবষয়ক সংসদীয় sায়ী কিমিট গঠন করা হেয়েছ।
10. kুd ন-ৃেগা ী সাংsৃিতক pিত ান িবল-2010 জাতীয় সংসেদ গৃহীত হেয়েছ। িতন পাবর্তয্ েজলায় kুd
ন-ৃেগা ী সাংsৃিতক inিটিটuট pিতি ত হেয়েছ।
11. িবিভn দফতের চাকিরর েkেt kুd নৃ-েগা ীেদর িনধর্ািরত েকাটা agািধকার pদান করা হেয়েছ।
12.  িবিভn  িশkাpিত ােন  চরম  pিতেযািগতামলূক  পিরেবশ  থাকা  সেtto  pেয়াজনীয়  েযাগয্তা  uেপkা
কের kুd ন-ৃেগা ীেদর জনয্ েকাটা সংরkণ করা হেc।
13. পাবর্তয্ চ gাম আ িলক পিরষদ, েজলা পিরষদ eবং পাবর্তয্ চ gাম unয়ন েবােডর্ র শীষর্sানীয় পেদ
kুd ন-ৃেগা ীর মধয্ েথেক pিতিনিধ িনেয়াগ pদান করা হেয়েছ।
14. পাবর্তয্ চ gামিবষয়ক মntণালেয় eকজন kুd ন-ৃেগা ী সmpদােয়র মাননীয় সংসদ সদসয্েক pিতমntী
সমমযর্াদায় িনেয়াগ pদান করা হেয়েছ।
15. 1998 সােল পাবর্তয্ েজলা পিরষদ আiেনর pেয়াজনীয় সংেশাধন করা হেয়েছ।
16. 1976 সােল জািরকৃত পাবর্তয্ চ gাম unয়ন েবাডর্  aধয্ােদশ বািতল কের পাবর্তয্ চ gাম unয়ন
েবাডর্  আiন 2014 জাতীয় সংসেদ পাস করা হেয়েছ।
বতর্ মােন পাবর্তয্ চ gােম আথর্সামািজকভােবo aেনক unয়ন হেয়েছ। ভূিমিবষয়ক আiন o িবিধমালা
িছল না। eখন ভূিম িবেরাধ িন িt আiন 2001 pণয়ন eবং 2016 সােল আiনিট সংেশাধন করা হেয়েছ
যা  চলমান  রেয়েছ।  শািnচুিkর  পূেবর্  েযখােন  eিডিপভুk  pকl  িছল  1িট,  eখন  েসখােন  17িট  pকl
বাsবায়নাধীন  রেয়েছ।  বতর্ মােন  2017-18  aথর্বছের  পাবর্তয্  চ gােম  unয়ন  বােজট  েদয়া  হেয়েছ
915.83 েকািট টাকা আেগ (1997-98 aথর্বছের) যা িছল 50.57 েকািট টাকা। ঢাকার েবiিল েরােড
1.94 eকর জিমর oপর 120 েকািট টাকা বয্েয় িনিমর্ত হেc পাবর্তয্ চ gাম কমেpk। শািnচুিkর পর
পাবর্তয্  a েলর  েজলা েলায়  sাsয্  খােত  dত  agগিত  হেয়েছ।  পূেবর্  পাবর্তয্  a েল  েকােনা  েমিডেকল
কেলজ,  নািসর্ং  ে িনং  inিটিটuট  o  কিমuিনিট  িkিনক  িছল  না।  বতর্ মােন  াiবাল  sাsয্  কমর্সূিচ
2011-16 েময়ােদ িতন পাবর্তয্ েজলায় sাsয্েসবা কাযর্kম চলমান রেয়েছ।
িশkাবয্বsায় বয্াপক unয়ন হেয়েছ। শািnচুিkর পূেবর্ িশkাpিত ােনর সংখয্া খুবi কম িছল। শািnচুিkর
পর 176িট িশkাpিত ান িনমর্াণ, পুনিনর্মর্াণ করা হেয়েছ। িশkা েkেt uপজািত ছাtছাtীেদর জনয্ িবেশষ
েকাটার সংখয্া বিৃd করা হেয়েছ। pিতবছর িবিভn িশkাpিত ােন 325 জন uপজািত ছাtছাtী িবেশষ
েকাটায় ভিতর্ র সুেযাগ পােc। পাবিলক, িবjান o pযুিk িব িবদয্ালয় eবং কৃিষ িব িবদয্ালয় েলােত
eর  সংখয্া  আরo  বাড়ােনা  হেয়েছ।  সরকাির  চাকিরর  েkেto  িবেশষ  েকাটার  বয্বsা  রেয়েছ  পাবর্তয্
uপজািতেদর জনয্। িতন পাবর্তয্ েজলায় 879.68 েকািট টাকা বয্েয় িবদযু্ৎ িবতরণ unয়ন pকl হােত
েনয়া হেয়েছ। শািnচুিkর পর পাবর্তয্ চ gাম a েল িতন েজলায় e পযর্n 560 িকিম. (33 েকিভ), 984
িকিম.  (11  েকিভ),  1355  িকিম.  (4  েকিভ) িবদযু্ৎ  লাiন  িনমর্াণ  করা  হেয়েছ।  pতয্n  a েল  েযখােন
জাতীয় িgেডর মাধয্েম িবদযু্ৎ সরবরাহ সmব নয়, eরকম 47 হাজার পিরবােরর মধয্ েথেক 5 হাজার
500িট পিরবারেক েসৗর িবদযু্ৎ সুিবধা pদােনর জনয্ eকিট pকl বাsবায়নাধীন রেয়েছ; শািnচুিkর পূেবর্
পাবর্তয্  চ gাম  a েল  িবদযু্ৎ  সরবরাহ  পযর্n  িছল  না।  শািnচুিkর  পূেবর্  পাবর্তয্  a েল  মাt  200
িকেলািমটার  রাsা  িছল।  মা  o  ধানিচ  uপেজলার  সা ু  নদীর  oপর  েকােনা  েসতু  িছল  না।  eখন
েযাগােযাগ মntণালেয়র তttাবধােন সড়ক o জনপথ িবভােগর বয্বsাপনায় বাংলােদশ েসনাবািহনী পাবর্তয্
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pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
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চ gােমর  দগুর্ম  eলাকায়  uেlখেযাগয্সংখয্ক  রাsা  o  িবিভn  আকােরর  েসতু-কালভাটর্  িনমর্াণ  করেছ।
শািnচুিkর পর 1532.00 িকেলািমটার পাকা রাsা o tপূণর্ িকছু েসতু িনমর্াণ করা হেয়েছ। pায় 105
িকেলািমটার সড়ক িনমর্াণ কাজ চলমান রেয়েছ eবং pায় 860 িকেলািমটার রাsা িনমর্ােণর পিরকlনা
বতর্ মান  সরকােরর  রেয়েছ।  শািnচুিk  sাkেরর  পর  পাবর্তয্  চ gােম  েটিলেযাগােযাগ,  েমাবাiল  েফান
েনটoয়ােকর্ র আoতা বিৃd eবং inারেনট বয্বsার unিত সাধন করা হেয়েছ, যা শািnচুিkর আেগ িছল না
বলেলi চেল। পূবর্া লীয় সমিnত কৃিষ unয়ন pকেlর আoতায় কৃষকেদর uddু করার জনয্ pদশর্নী েkt
sাপন  কাযর্kম  eবং  চাষী  পযর্ােয়  unতমােনর  ধান-গম  o  পাট  বীজ  uৎপাদন,  সংরkণ  o  িবতরণ
pকেlর  আoতায়  pদশর্নী  েkt  sাপন  কাযর্kম  চলমান  রেয়েছ।  শািnচুিk  বাsবায়েনর  পিরেpিkেত
সরকার uপজািতেদর িনজs ভাষা, িশkা o সংsৃিত চচর্ ার জনয্ িবিভn পদেkপ gহণ কেরেছ। শািnচুিk
বাsবায়েনর ধারাবািহকতায় চুিkর আেলােক পাবর্তয্ েজলায় েবশিকছু eলাকা পযর্টন uপেযাগী কের গেড়
েতালা হেয়েছ, যা eখন েদিশ o িবেদিশ পযর্টকেদর আকষর্েণর জায়গায় পিরণত হেয়েছ।
তাoহীদ মাহমদু : সাংবািদক
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