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সুলতানা কামাল, মমজানরু রহমান, মমঘনা গুহঠাকুরতা, খুশী কমির, সুদীপ্ত মুখাজী, মামুনরু রশীদ, 

সারা মহাসসন, মমসিাহ কামাল, মশমশর শীল, অনীক আসাদ, সঞ্জীি দ্রং, শামসুল হদুা, মনম মল চন্দ্র 

দাস, মিমচত্রা মতরকী, আইননু নাহার রিীন্দ্রনাথ সসরন ও মরািাসেত মেরসদৌস 

 

সংলব্িালির আলিালক হদলের অিযািয জিল াষ্ঠীর পাোপালে দলিত ও সমতলির আলদব্াসী জিল াষ্ঠীর 

সমঅলিকার লিশ্চিত করা রালের দালয়ত্ব। সমতলির আলদব্াসী ও দলিত জিল াষ্ঠী হদলের অর্ থনিলতক, 

সামাশ্চজক ও রাজনিলতক হেলে গুরুত্বপূর্ থ েূলমকা পািি করলেি। এরপরও তারা মূিিারার জিল াষ্ঠীর 

উন্নয়লির হরাতিারায় একীেূত  লত পালরিলি; লকন্তু আমালদর প্রতীলত, সংলব্িালির মূি সুরলক িারর্ কলর 

দলিত ও সমতলির আলদব্াসী জিল াষ্ঠীর জিয অন্তেভ থশ্চিমূিক উন্নয়ি দৃষ্টিেলি গ্র র্ করা জরুলর। এ 

হপ্রোপলে  ত ১ িলেম্বর ২০১৮ হদলে ব্সব্াব্সরত দলিত ও সমতলির আলদব্াসীলদর সাংলব্িালিক 

অলিকার লিশ্চিত করার িলেয লদিব্যাপী জাতীয় কিলেিেি অিুষ্টষ্ঠত  লিা। কিলেিেলি হদলের লব্লেন্ন 

প্রান্ত হর্লক চার েতালিক দলিত ও আলদব্াসী প্রলতলিলি, প্রালন্তক মািুলের অলিকার প্রলতষ্ঠায় কম থরত 

হব্সরকালর সং ঠিগুলিার প্রলতলিলি, িা লরক সমালজর প্রলতলিলি, লব্লেেজ্ঞ, আন্তজথালতক উন্নয়ি সং ঠি, 

সরকালরর দালয়ত্বেীি হিতৃব্নৃ্দ, রাজনিলতক হিতৃব্নৃ্দ ও তরুর্ সমালজর প্রলতলিলিরা অংে হিি। উলবািিী 

ও সমাপিী পব্ থস  লতিষ্টে সমান্তরাি অলিলব্েলি হমাে ৬ষ্টে লব্েয়লেলিক আলিাচিা, মাঠ পর্ থালয়র 

অলেজ্ঞতা এব্ং সংলিি সং ঠি ও লব্লেেজ্ঞলদর মতামতসালপলে জাতীয় কিলেিেি হর্লক একষ্টে 

হ াের্াপে গ্র র্ করা  য়। ব্তথমাি হিখাষ্টে তার ওপর লেলি কলরই ততলর। 

 

লপ্রয় পাঠক, আপিারা জালিি, আমালদর হদলে হর্ দলিত জিল াষ্ঠীর ব্াস, এলদর সষ্টঠক সংখযা এখিও 

লিরূপর্ করা  য়লি। এলদর সংখযা লিলয় লব্ভ্রালন্ত আলে। কারও মলত, এলদর সংখযা ৩৫ হর্লক ৫৫ িাখ। 

আব্ার কারও ল সালব্, এলদর সংখযা ১৫ িালখর মলতা। এরা সমালজ অতযন্ত অব্ল লিত ও িািালদক হর্লক 

সুলব্িাব্শ্চিত। আর ব্াংিালদলের সমতি অিলি লব্পুিসংখযক আলদব্াসী মািুলের ব্াস। উির-

পশ্চিমািলির ১৬ষ্টে হজিা, উির-মিযািলির ৯ষ্টে এব্ং উির-পূব্ থািলির চারষ্টে হজিা এলদর মূি ব্সব্ালসর 

এিাকা। এসব্ অিলি ব্সব্াসকারী আলদব্াসীলদর মলিয রলয়লে সা াঁওতাি,  ালরা, মুণ্ডা, ওাঁরাও, মা ালতা, তভ লর, 

পা ালিয়া, হকাচ, মািপা ালিস  আরও অলিলক। 

 

ব্াংিালদলে দলিত ও সমতলির আলদব্াসীলদর এই লব্রাে সংখযক িা লরক অলিক রকম িযার্য সুলর্াল র 

অোলব্ আর দেজলির হর্লক লপলেলয় রলয়লেি। লেো, স্বাস্থ্য ও কম থসংস্থ্াি ইতযালদ হর্লক হর্মি তারা 

লপলেলয় আলেি, হতমলি লপলেলয় আলেি হমৌলিক মািব্ালিকার হর্লকও। সমালজ প্রচলিত হিলতব্াচক 

দৃষ্টিেলির কারলর্  র্তালিক অলিকার প্রলয়া , েূলমর অলিকারপ্রালি এব্ং রােীয় হসব্াগুলিা হর্লকও তারা 

ব্শ্চিত হর্লক র্ালেি ব্েলরর পর ব্ের। এমিলক এই হিলতব্াচক দৃষ্টিেলির কারলর্ সামাশ্চজক ও 

সাংসৃ্কলতকোলব্ তালদর অতযন্ত অমর্ থাদাকর আচরলর্র মুলখামুলখ করা  য়। 

 

এই হর্ ব্িিা, লপলেলয় রাখার মলিাব্লৃি - তা জালত ল লসলব্ আমালদর অগ্র লতর  লতিারালক প্রিলব্দ্ধ কলর। 

আমরা র্খি সব্াইলক সলি লিলয় এব্ং কাউলক লপলেলয় হরলখ িয়- এমি উন্নয়লির কর্া ব্িলে, তখি এই 

মািুেগুলিার কর্া লব্লেেোলব্ মলি রাখলত  লব্। সব্ার জিয মর্ থাদাপূর্ থ হেকসই উন্নয়ি লিশ্চিত করলত 

 লি তালদর অলিকার েতো  লিশ্চিত করার লব্েয়ষ্টেলকই সব্লচলয় ব্ি চযালিঞ্জ ল লসলব্ মািলত  লব্। 

আ ামী ২০৩০-এর মলিয হর্ ১৭ষ্টে হেকসই উন্নয়ি অেীি লিি থারর্ কলর আমরা এল াশ্চে, তার অন্তত ৮ষ্টে 

অেীি (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১০, ১৬) অজথি করা সম্ভব্ িয়, র্লদ িা আমরা দলিত ও সমতলির আলদব্াসীলদর 

মর্ থাদাপূর্ থ উন্নয়িলক লচন্তায় রালখ। সংলব্িালির ২৩ (ক) িারায় হদলের জালত ত সংখযাি  ু জিল াষ্ঠী 

সম্পলকথ ব্িা  লয়লে, 'রাে লব্লেন্ন উপজালত, েুদ্র জালতসিা, িলৃ াষ্ঠী ও সম্প্রদালয়র অিযািয তব্লেিযপূর্ থ 



আিলিক সংসৃ্কলত এব্ং ঐলত য সংরের্, উন্নয়ি ও লব্কালের ব্যব্স্থ্া গ্র র্ কলরলব্।' অর্ থাৎ ব্াংিালদলের 

সংলব্িালির হর্ অিীকার- িম থ, হ াষ্ঠী, ব্র্ থ, িারী-পুরুেলেদ ব্া জন্মস্থ্াি লিলব্ থলেলে সব্ মািুে সমাি, তার মূি 

সুরলক িারর্ কলর র্লদ উন্নয়ি লিশ্চিত করলত  য়, তা লি প্রলয়াজি এক িব্তর উন্নয়ি দৃষ্টিেলি। আর তার 

সূচিা  লত পালর দলিত ও আলদব্াসীলদর মলতা সুলব্িাব্শ্চিত জিল াষ্ঠীর িা লরকলদর জিয লব্লেে উন্নয়ি 

ও িীলত-পলরকাঠালমা ততলরর উলদযা  হিওয়ার মিয লদলয়। 

 

হস রকম একষ্টে উন্নয়ি দে থি এব্ং অন্তেভ থশ্চিমূিক উন্নয়ি িারর্া গ্র লর্র দালব্ লিলয় সমতলির আলদব্াসী ও 

দলিত িা লরকলদর জিয সাংলব্িালিক অলিকার লিশ্চিত করার িলেয আমরা লকেভ  দালব্ ও সুলিলদথি প্রতযাো 

প্রস্তাব্ করলে। আমরা মলি কলর, এর মািযলম সমতলির আলদব্াসী ও দলিত িা লরকলদর অলিকার প্রলতষ্ঠার 

পলে প্রলয়াজিীয় িীলত-কাঠালমার দালব্লত একষ্টে জাতীয় ঐকমতয সৃষ্টি  লব্ এব্ং তালদর অলিকারলেলিক 

উন্নয়ি ও মািব্ালিকার লকেভ ো  লিও লিশ্চিত  লব্। 

 

১. হেকসই উি্িয়ি লিশ্চিত করার িলেয সমতলির আলদব্াসী ও দলিত জিল াষ্ঠীর জিয পাব্ থতয চট্টগ্রাম 

মির্ািলয়র আদলি পরৃ্ক মির্ািয় ও পরৃ্ক মািব্ালিকার কলমেি  ঠি করা প্রলয়াজি। ২. সমতলির 

আলদব্াসীলদর দী থলদলির দালব্ ল লসলব্ একষ্টে পরৃ্ক েূলম কলমেি  ঠি করা, র্ালত লব্দযমাি েূলম সমসযা 

সমািালি স্বল্প সমলয়র মলিয েূলম কলমেি তার কাজ শুরু করলত পালর। ৩. প্রিাি প্রিাি রাজনিলতক 

দিগুলিার লিব্ থাচিী ইেলত ালর সমতলির আলদব্াসী ও দলিত জিল াষ্ঠীর অলিকার, মর্ থাদা ও র্র্ার্র্ উন্নয়ি 

লিশ্চিতকরলর্ সুস্পি অিীকার র্াকলত  লব্। ৪. দলিত সম্প্রদালয়র সব্ মািুে হর্ হর্খালি আলেি, হসখালি 

রােীয় পষৃ্ঠলপােকতায় তালদর জিয স্থ্ায়ী আব্ালসর ব্যব্স্থ্া করা এব্ং মালিকািা তালদরলক ব্ুশ্চিলয় হদওয়া। 

৫. সমতলির আলদব্াসী ও দলিত িা লরক র্ারা িািা কারলর্ লপলেলয় রলয়লেি, তালদর জিয সরকালর সুলর্া -

সুলব্িা লিশ্চিত করলত সব্ হেলে লব্লেে হকাো সংরের্ করলত  হব্। ৬. সামাশ্চজক লিরাপিা হব্িিী 

কার্ থক্রম এব্ং অিয হমৌলিক হসব্াগুলিালত সমতলির আলদব্াসী ও দলিত িা লরকলদর জিয লব্লেে ব্যব্স্থ্া 

রাখা, র্ালত কলর তারা হকালিা ব্ািা োিাই তালদর িযার্য পাওিা হপলত পালরি। ৭. সমতলির আলদব্াসী ও 

দলিত জিল াষ্ঠীর জিয লেোয় অগ্রালিকারলেলিক উহদযা  গ্র র্ করা, র্ালত কলর সংলিি জিল াষ্ঠী 

অিুযলেত এিাকাগুলিালত লেো সংক্রান্ত লব্লেে উলদযা  গ্র র্ করা সম্ভব্  য়। ৮. ব্ালজলে সমতলির 

আলদব্াসী ও দলিত িা লরকলদর জিয লব্লেে ব্রাদ্দ হরলখ সরকালরর দালয়ত্বেীি প্রলতষ্ঠািগুলিার কার্ থকর 

উলদযা  ও তার ব্াস্তব্ায়ি লিশ্চিত করলত  লব্। 

 

৯. অিলতলব্িলম্ব ব্র্ থনব্েময লব্লিাপ আইি প্রর্য়ি, অিুলমাদি ও তার ব্াস্তব্ায়ি করা জরুলর। ১০. একষ্টে 

কার্ থকর জাতীয় জলরপ পলরচািিার মািযলম দলিত ও সমতলির আলদব্াসীলদর সষ্টঠক সংখযা লিরূপর্ করা। 

১১. জিব্ায় ুপলরব্তথিজলিত হিলতব্াচক প্রোব্ হর্লক উিরর্, হেকসই অলেলর্াজি সেমতা ততলর এব্ং 

আলর্ থক হসব্াগুলিালত সমতলির আলদব্াসীলদর প্রলব্ে মযতা লিশ্চিতকরলর্ লব্লেে উন্নয়ি পলরকল্পিা গ্র র্ 

এব্ং এর লেলিলত প্রলয়াজিীয় িীলত-কাঠালমা প্রর্য়ি করলত  লব্।  ১২. দলিত ও সমতলির আলদব্াসীলদর 

জিয একষ্টে সময়-লিলদথি জাতীয় উন্নয়ি পলরকল্পিা গ্র র্ করলত  লব্। ১৩. আলদব্াসী ও দলিত মািুে 

সম্পলকথ লব্দযমাি েভি িারর্া, েভি উপস্থ্াপি এব্ং হিলতব্াচক প্রচারর্া ব্লে রােীয় হেলিলেেি, হব্তার এব্ং 

হব্সরকালর সযালেিাইে চযালিিগুলিালত ইলতব্াচক অিুষ্ঠাি প্রচার করা। 

 

আমরা মলি কলর, স্বািীিতার ৪৭ ব্ের পর পলৃর্ব্ী হর্ জায় ায় এলস দা াঁলিলয়লে, তালত রােলক হকব্ি 

িম থলিরলপে  লিই চিলব্ িা, এলক রু্ পৎ জালতলিরলপে, োোলিরলপে, লিিলিরলপে ও 

হর্ৌিতালিরলপে  লত  লব্। আমালদর প্রতযাো লেি, োসকল াষ্ঠী সংলব্িালি এই সতয হমলি হিলব্ হর্, 

ব্াংিালদে একষ্টে ব্ ভ  োো, ব্ ভ  জালত ও ব্ ভ  সংসৃ্কলতর এক তব্লচেযপূর্ থ হদে এব্ং এর মিয লদলয় সব্ জালত ও 



সম্প্রদালয়র মািুলের পলরচয়, অলিকার ও সংসৃ্কলতলক সংলব্িালি স্থ্াি হদলব্; আর এোলব্ই হকব্ি রাে  লয় 

উঠলত পালর সব্ার- হোেলদর ব্িলদর সকলির,  লরলব্র ফলকলরর লিিঃলস্বর। 

 

দলিত ও আলদব্াসী হিতা, মািব্ালিকার কমী জালতসং  প্রলতলিলি, আইিজীব্ী, জাতীয় মািব্ালিকার 

কলমেলির সালব্ক হচয়ারমযাি ও ব্তথমাি সদসয, িােযজি, হব্সরকালর উন্নয়ি সং ঠলির প্রলতলিলি, 

অযাকষ্টেলেস্ট ও লব্শ্বলব্দযািলয়র লেেক 

 


