
আটেবাসী অট্�ার
ও উন্নয়ন

আত�ািিই পে



ভারতের কমিউমিস্ট পাম ট্ি (িাকটিসবাদী), পমচিিবঙ্গ রাজ্য কমিম্র পতষে চণ্ী চক্রবেটিী 

কর্টিক িজুফ্ ফর আহ্ িদ ভবি, ৩১ আমিিুমদিি ম্রি্, কিকাো-৭০০ ০১৬ থেতক 
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সারা মেশে প্ায় ১০ম�াটি আটেবাসী োনুষ রশয়শেন। পটচিেবশগে আটেবাসীশের সংখ্া 

প্ায় ৫৩ লক্ষ যা এরাশ্্র ্নসংখ্ার প্ায় ৫.৮ েতাংে। এই ্নসংখ্ায় ৪০টি ম�াষ্ী 

বা সম্প্রোয় রশয়শে।যাশের  আটেবাসী টিসাশব স্ীকৃটত মেওয়া িশয়শে । আবার আটেবাসী 

োনুশষর েশ্্ সম্প্রোয়�ত টবভা্নও রশয়শে। আটেবাসী সম্প্রোশয়র োনুশষর েশ্্ বহু 

সা্ারণ সেস্া রশয়শে, আবার সেস্ার প্�ারশভেও রশয়শে। সােটরি� পটরটথিটতশ� 

টবশবচনায় মরশখ সাোট্�, অর্থননটত� ও টেক্ষা�ত টবষশয় অরিাট্�ার প্শয়া্ন। এ্ন্ 

আটেবাসী ও ্ন্াটত োনুশষর উন্নয়ন, অট্�ার রক্ষা  এবং অট্�ার অ্্থশনর সংরিাশে 

োটেল িওয়া োড়া টব�ল্প ম�ান পর মনই। 

আটেবাসী সো্শ� টরিটিেরা ময েৃটটিশত মেখশতা তাশত তাশের ম�াশনা উন্নয়ন সম্ভব 

টেশলা না। �ায্থত োনুশষর েয্থাোও মপশতন না আটেবাসীরা। ট�ন্তু চা টেশল্পর প্সাশর, 

খটন মরশ� মলািা �য়লাসি টবটভন্ন খটন্ আ�টর� তুশল আনশত, মরলপর পাতশত এবং 

এর�ে বহু উন্নয়শনর ্ন্ আটেবাসী শ্রেেটতিশ� প্ায় ক্ীতোশসর েশতা ব্বিার �রা 

িশয়শে।  টরিটিে োসশ�র েেশত পরা্ীন ভারশতর সােন্তপ্ভুরা আটেবাসীশের ওপশর ময 

অত্াচার �রশতা তার প্টতবাশে অতীশত আটেবাসীশের লড়াই সংরিাশের টবটভন্ন ঘিনা 

ঘশিশে, আটেবাসী টবশ্াশির অশন� ঐটতি্ আশে। আটেবাসীশের প্শত্�টি টবশ্াশির 

ঐটতিাটস� মপ্ক্ষাপি আশে। েিাটবশ্াশির আশ�ই ১৮৫৫ সাশল সাঁওতাল টবশ্াি টরিটিে 

োস�শের �াঁটপশয় টেশয়টেশলা। বাংলা ও টবিাশরর এ�াংে ্ ুশড় সাঁওতালশের এই টবশ্াি 

টেশলা ইংশর্ আেশলর থিানীয় ্টেোর, সুেশখার েিা্ন ও ইংশর্ �ে্থচারীশের অন্ায় 

অত্াচাশরর টবরুশধে আটেবাসীশের অট্�ার রক্ষার স্াশর্থ। এই সেস্ত্র �ণআশ্ালনশ� 

টরিটিে মসনারা টনে্থেভাশব েেন �শরটেশলা। চক্ান্ত �শর ্রার পশর টসশ্া ও �ানহুশ� 

িত্া �শরটেশলা টরিটিেরা। পরবত্থী�াশলও টরিটিেশের অত্াচাশরর টবরুশধে েুন্া টবশ্াি 

িশয়টেশলা বত্থোন ঝাড়খশডের রাঁচী এলা�াশ� ম�ন্দ্র �শর। েুন্া টবশ্াশির মনতা বীরসা 

েুন্াশ� ম্লবট্ �শর িত্া �শরটেশলা টরিটিে োস�রা। এোড়াও চুয়াড় টবশ্াি, 

মখরওয়াড় আশ্ালন, পরা্ীন ভারশতর টবটভন্ন অঞ্চশল আটেবাসীশের টবশ্াশির  অশন� 

নট্র আশে।

স্া্ীনতার পশরও সারা মেশে এবং পটচিেবশগেও আটেবাসীরা ববষশে্র টে�ার মরশ� 

ট�শয়শেন। ফশল তাঁশের প্কৃত উন্নয়শনর টবষয়টি অবশিটলত মরশ� ম�শে। পুঁট্বাে এবং 

আ্া সােন্ততাট্রি� ব্বথিায় সাোট্� এবং অর্থননটত�ভাশব আটেবাসীরা তাঁশের প্াপ্ 

অট্�ার পায়টন। আটেবাসীশের স্াথি্, টেক্ষা, বাসথিান, ্টে, সংস্কৃটত, ্ীটব�া ট�েুই 

সুরটক্ষত িয়টন। সােটরি�ভাশব পচিাৎপে মরশ� ট�শয়শে আটেবাসীরা। পরবত্থী�াশল 
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নশয়র েেশ� নয়া উোরনীটত �ায্থ�র িওয়ার পশর আটেবাসীরা নতুন �শর আক্েশণর 

টে�ার িশয়শেন। ্টেসি প্াকৃটত� সম্পে মরশ� তাঁশের বটঞ্চত �শর পুঁট্বাশের 

লুিতরা্ আরও আরিাসী রূপ টনশয়শে। পটচিেবশগে বােফ্রন্ট সর�ার আসার আশ� পয্থন্ত 

আটেবাসীশের টেক্ষা ও অর্থননটত� উন্নয়শনর ্ন্ ম�াশনা পেশক্ষপ মনওয়া িয়টন। 

ম�শন্দ্রর �ংশরিস সর�ারগুটল �খশনাই আটেবাসীশের সেস্ার সো্ানশ� অরিাট্�ার 

মেয়টন। ফশল আটেবাসীশের অট্�ারশ� অরিাি্ �শর তরা�টরত উন্নয়শনর �া্ িশয়শে 

মেশের টবটভন্ন প্াশন্ত। অশন� রাশ্্ খটন, টেল্প, মসচ প্�ল্প, রাস্াঘাি, মরলপর   বতটরর 

্ন্ বহু সংখ্� আটেবাসীশ� টবনা ক্ষটতপূরণ বা নােোত্র ক্ষ  টতপূরশণ উৎখাত �রা 

িশয়শে। ২০০৬ সাশল বােপন্ীশের চাশপ প্রে ইউ টপ এ সর�ার আটেবাসীশের 

্গেশলর অট্�ার টনটচিত �রশত ঐটতিাটস� আইন বতটর �শর। ট�ন্তু বহু রাশ্্ এই 

আইন োন্ �শর আটেবাসীশের ্টে চাষ ও বসবাশসর অট্�ার স্ী�ার �রা িশছে না। 

ঝাড়খডে, ওটড়ো, অন্ধ্র প্শেে, েিারাষ্ট্র, েটতিে�ড়, ে্্প্শেে প্ভৃটত রাশ্্ ্গেশলর 

িা্ার িা্ার এ�র ্টে, খটন, টেল্প ইত্াটের ্ন্ টেল্পোটল�শের টল্ মেওয়া িশছে। 

ওটড়োর েয়ূরভশজের ৪০০০ আটেবাসী পটরবারশ� এলা�াচু্ত �রা িশয়শে মবসর�াটর 

ম�াম্পাটনশ� টেশল্প ্টে মেবার ্ন্। এর প্টতবাশে মসখান�ার আটেবাসীরা আশ্ালন 

�রশল ওটড়ো সর�ার গুটল চাটলশয় ১৪ ্ন আটেবাসীশ� িত্া �শরশে। �ণ্থািশ�র 

টনয়েট�টর পািাশড়র বক্াইি খটন মবআইটনভাশব মবোন্ত ম�াষ্ীশ� টল্ মেওয়া িশয়শে, 

ময টনয়ে  ট�টর পািাড় টেল ম�ান্ আটেবাসী ম�াষ্ীর মেবতাস্রূপ। অন্ধ্র প্শেশের টবপুল 

পটরোণ আটেবাসীশের বসবাশসর  ্ টে বন্প্াণ সংরক্ষশণর ্ ন্ টল্ টেশয় আটেবাসীশের 

বটঞ্চত �রা িশয়শে। ওটড়োশত মবোন্ত ও ট্্াল ম�াষ্ীর ্ন্ ১০০০ মিক্টর বনভূটে 

মেওয়া িশয়শে। ম�বল ২০০০ মরশ� ২০০৪ সাশলর েশ্্ ভারশত ৪৫ লক্ষ মিক্টর ্টে 

টবটভন্ন প্�শল্পর নাশে সরাশনা িশয়শে। এখনও প্টত বের �শড় ৫০ িা্ার মিক্টর ্টে 

সরাশনা িশছে। �টরব ও মোটষত আটেবাসীরা েূলত বন, পািাড় তরা ্াতীয় সম্পশের 

উপরই মবটে োত্রায় টনভ্থরেীল। এখন ঐ সম্পে   মবিাত িওয়ায় তাশের মবঁশচ রা�াই 

�টিন ি  ময় পশড়শে। 

পটচিেবগে ও টত্রপুরায় বােফ্রন্ট সর�ার বতটর িওয়ার পশর সারা মেশের সােশন 

আটেবাসীশের পটর�টল্পত উন্নয়ন ও অট্�ারোশনর েৃটিান্ত থিাপন �শর।ম�রালায় বাে 

�ণতাট্রি� ফ্রন্ট সর�ারও আটেবাসী োনুশষর স্াশর্থ উন্নয়শনর পটর�টল্পত উশে্া� রিিণ 

�শর। 

পটচিেবশগে আটেবাসীশের দুই টে� মরশ� উন্নয়শনর �ে্থসূটচ পালন �শরটেশলা বােফ্রন্ট 

সর�ার। প্রেত, রাশ্্র �টরব কৃষ�, মখতে্ুরশের অংে টিসাশব আটেবাসীরা বােফ্রন্ট 

সর�াশরর উন্নয়ন পটর�ল্পনার সুফল পান। ভূটেসংস্াশরর ফশল প্াটন্ত� কৃষ�শের সশগে 

আটেবাসীরাও ্টে মপশয়শেন, মখতে্ুর টিসাশব ব�্থা নরীভূতি িশয়শে। ভূটেসংস্ার 

আটেবাসী �টরব োনুষশ�ও ্ টের অট্�ারী �শরশে। বােফ্রন্ট সর�াশরর সেয়�াশল মোি 

পাট্া টবটল িশয়শে ৩০লক্ষ ৩৪িা্ার ৭০২টি। বটটিত িশয়শে প্ায় ১৫লক্ষ ২৫িা্ার 
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১৭৮ এ�র ্টে। মসই ্টের েশ্্ প্ায় ২লক্ষ ২৩িা্ার ৪৩৫এ�র ্টের োটল� 

আটেবাসীরা। অর্থাৎ মোি ্নসংখ্ার ৫.৫েতাংে আটেবাসী িশলও বটটিত ্টের প্ায় 

১৪.৬৯েতাংশের অট্�ারী আটেবাসীরা। আটেবাসীশের ্টে প্োশনর এই ঘিনা মেশে 

নট্রটবিীন। রাশ্্র ৫লক্ষ ৪১িা্ার ৭০২টি আটেবাসী পটরবার ্টের পাট্া মপশয়শে 

বােফ্রন্ট সর�াশরর সেয়�াশল। আটেবাসীশের েশ্্ ব�্থাপ্াপশ�র সংখ্া ১লক্ষ ৬৫ 

িা্ার ৬৮৫্ন। ২০১০ সাশলর েশ্্ বােফ্রন্ট সর�ার বনাঞ্চশলর ্টের অট্�ার 

আইশনর সািাশয্ পটচিেবশগে ১৫িা্ার ৮৮৩ এ�শরর মবটে বনাঞ্চশলর ্টের পাট্া 

টেশয়শে আটেবাসীশের। মসই পাট্া মপশয়শেন ২৭িা্ার ৭৭৩টি আটেবাসী পটরবার। 

উশলেখ্, ্গেলেিশল োওবােী-তৃণেূলী উপ্শবর �ারশণ মসই সেশয় বনাঞ্চশলর ্টে 

টচটনিত �রা িশলও পাট্া টেশত সেস্া িটছেশলা। তা সশ্বেও পটচিেবগে এই �াশ্ 

অন্ান্ রাশ্্র মরশ� অশন� এট�শয় টেশলা। টত্রস্রীয় পঞ্চাশয়শতর ো্্শে অন্ান্ 

�টরব অংশের সশগে রা্ননটত� ক্ষেতায়ন িশয়শে আটেবাসীশেরও। আটেবাসীশের ্ন্ 

টত্রস্রীয় পঞ্চাশয়শত আসন সংরক্ষণও �শরটেশলা বােফ্রন্ট সর�ার। তাোড়া বােফ্রন্ট 

সর�াশরর সেয়�াশল সুটনটে্থটিভাশব আটেবাসী োনুশষর ্ীবনোন উন্নয়শন, টেক্ষা ও 

স্াশথি্র প্সাশর, অট্�ার প্টতষ্ার মক্ষশত্র, সম্প্রীটত রক্ষার মক্ষশত্র বহু �া্ িশয়শে। 

এ�লব্ টবে্ালয়, পটডেত রঘুনার েুেু্থ আবাটস� টবে্ালয় ইত্াটে �টিত িশয়শে। 

আটেবাসীশের েশ্্ টেক্ষার িার বৃটধে মপশয়শে। কুসংস্াশরর টবরুশধে ্ারাবাটি�ভাশব 

সশচতনতা �শড় মতালার প্শচটিা মনওয়া িশয়শে। তার ইটতবাচ� ফলও পাওয়া ম�শে। 

বােফ্রন্ট সর�াশরর সাটব্থ� উশে্াশ�র ফশল পটচিেবশগে আটেবাসীশের েশ্্ টবটভন্ন কুপ্রা 

ম�ানিাসা িশয় ট�শয়টেশলা। টচট�ৎসার বেশল ঝাঁড়ফু� �রা ট�ংবা ডাইনী অপবাে টেশয় 

টপটিশয় োরা এসব ঘিনা �শে আসটেশলা দ্রুত। 

আটেবাসীশের  ঐটতি্বািী সংস্কৃটত রক্ষা ও টব�াে ঘিাশনার টনরবটছেন্ন প্য়াস রিিণ 

�শরটেল বােফ্রন্ট সর�ার। ২০০০ সাশলর আ�স্ট োশস পটচিেবশগের টব্ানসভাশতই 

সব্থপ্রে সাঁওতালী ভাষাশ� সংটব্াশনর অটিে তফটসশল অন্তভু্থতি �রার োটব পাস 

িয়। বােপন্ী সাংসেশের ক্ো�ত প্শচটিায় ২০০৩ সাশল সাঁওতালী ভাষা সংটব্াশনর 

অটিে তফটসশল অন্তভু্থতি িয়। ১৯৭৯ সাশলই বােফ্রন্ট সর�ার অলটচট� টলটপর স্রটিা 

পটডেত রঘুনার েুেু্থশ� পুরুটলয়ায় এ�টি অনুষ্াশন তাম্রফল� টেশয় সম্াটনত �শরটেল। 

আটেবাসীশের সংস্কৃটতর প্টত বােপন্ীশের এেনই শ্রধোশবা্ টেশলা। ২০০৪ সাশল 

বােফ্রন্ট সর�ার সাঁওতালী অ্া�াশডটে বতটর �শর। আটেবাসীশের অর্থননটত� উন্নয়শনর 

লশক্ষ্ টবটভন্ন এলা�ায় টবটভন্ন উশে্া� মনওয়া িশয়টেশলা। চা বা�ান এলা�ায় শ্রটে�শের 

সাোট্� সুরক্ষায় ও অট্�ার আোশয় গুরুত্ব মেওয়া িয়। েটক্ষণবশগের ্গেলেিল 

এলা�ায় ল্াম্পসগুটল এশক্ষশত্র গুরুত্বপূণ্থ ভূটে�া পালন �শর। ম�্ুপাতার োে পাওয়ায়, 

সেবায় টিসাশব �া্ �শর এগুটল আটেবাসীশের ্ীবনোশনর উন্নয়ন ঘটিশয়শে। মেশের 

েশ্্ প্রে আটেবাসী বা্্থ�্ ভাতা চালু িশয়টেল এরাশ্্। বােফ্রন্ট সর�ার বনসংরক্ষণ 

�টেটি �িন ও বন অট্�ার আইন ম� �ায্থ�রী �রার মক্ষশত্র উশলেখশযা�্ ভূটে�া পালন 
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�শরটেল। �টরব পটরবাশরর েশ্্ ২ িা�া ম�ট্ েশর  চাল ও সাইশ�ল মেওয়া প্রে শুরু 

িশয়টেল বােফ্রন্ট সর�ার আেশলই।তাোড়া আটেবাসী োত্রোত্রীশের স্টাইশপন্, িশস্টল 

ইত্াটের ব্বথিাও �রা িশয়টেশলা।

আটেবাসীশের উন্নয়শনর ্ন্ এ�টি বড় পটর�ল্পনা এশসটেশলা বােফ্রন্ট সর�াশরর 

মেষটেশ�। প্রে ইউ টপ এ সর�ার বােপন্ীশের চাশপ বনাঞ্চশল আটেবাসীশের ্টের 

অট্�ার সংক্ান্ত আইন পাে �রাশল পটচিেবশগে তা �ায্থ�রী �রশত মনশে পশড় বােফ্রন্ট 

সর�ার। তাোড়া টেল্পায়শনর ো্্শে আটেবাসীশের �ে্থসংথিাশনর উশে্া�ও মনওয়া িয়। 

ট�ন্তু ২০১১ সাশল পটচিেবশগে তৃণেূল সর�ার আসার পর মরশ� আটেবাসীশের 

অট্�ারগুটল আক্ান্ত। পঞ্চাশয়ত ব্বথিাশ� ্ংস �রার ময প্য়াস সর�ার চালাশছে তার 

ফশল আটেবাসীশের ক্ষেতায়ন ্াক্া মখশয়শে। টবশ�ন্দ্রীভূত উন্নয়শন েটর� িওয়ার বেশল 

আটেবাসী সো্শ� মবটে �শর প্োসনটনভ্থর িশয় রা�শত িশছে। তৃণেূল সর�াশরর 

আেশল রাশ্্ সােটরি�ভাশব আইনেৃঙ্খলার অবনটতর সশগে সশগে আটেবাসীশের ওপশর 

আক্েশণর ঘিনাও মবশড়শে। পুটলে প্োসন নীরব েে্থশ�র ভূটে�ায় রা�শে। এই 

সর�াশরর আেশল অশন� আটেবাসী েটিলা দুষ্কৃতীেশলর ্ষ্থশণর টে�ার িশয়শেন। 

আটেবাসীশের ওপর  আক্েণ  ও টনয্থাতন মবশড়শেই চশলশে। আটেবাসী েটিলা ্টষ্থতা 

িশছেন ম�ারাও ্ ষ্থণ �শর খুন �রা িশয়শে। চা-বা�াশন অশন� েটিলাশ� সো্টবশরা্ীরা 

পাচার �শর টেশয়শে োটরশ্র সুশযা� টনশয়। বােফ্রন্ট সর�াশরর সেয়�াশল পাওয়া ব�্থা 

ও পাট্া ্টের অট্�ার মরশ� আটেবাসীশের উশছেে �রা িশছে, এশ�র পর এ� চা 

বা�ান বন্ধ িওয়ায় উতিরবশগের আটেবাসী শ্রটে�রা সপটরবাশর অনািাশর টেন �ািাশত বা্্ 

িশছেন, চা বা�াশন অনািাশর েৃতু্র ঘিনাও ঘিশে, কুসংস্াশরর আড়াশল ডাইটন অপবাে 

টেশয় আটেবাসী েটিলাশ� ্ষ্থণ �শর খুন �রা িশয়শে োসপুশর, তালডাংড়ায় আটেবাসী 

োনুশষর ওপর অত্াচার িশয়শে। টসউটড়শত সপ্তে মশ্রটণর আটেবাসী োত্র লক্ষণ িাঁসোশ� 

টনয্থাতন �শরশে পুটলে। চুটরর অটভশযাশ� মবলপুশরর টর�োচাল� তপটসটল যুব� রা্ু 

রান্ারশ� রানায় টপটিশয় মেশর মফশলশে পুটলে। টের্া অটভশযাশ� টস টপ আই (এে) 

ও আটেবাসী মনতা সুশরন মিেরিেশ� মরিপ্তার �শরশে পুটলে। আটেবাসীশের টনরাপতিা 

এখন এরাশ্্ টবপন্ন। আটেবাসীশের টনরাপতিা টনটচিত �রশত ম�ন্দ্রীয় আইন ‘টপ্শভনেন 

অব অ্াশ্াটসটিজ্  এশ�নস্ট এস টস/এস টি অ্াক্ট ১৯৮৯’ম� আ্ও �ায্থ�রী �শরটন 

তৃণেূশলর সর�ার। বােফ্রন্ট সর�ার ১৯৯৫ সাশল এই আইন �ায্থ�রী �রার ্ন্ টবট্ 

বতটর �শরটেল। আটেবাসীশের ওপশর অত্াচার িশল এই আইন অনুসাশর ক্ষটতরিস্ 

আটেবাসীশের ক্ষটতপূরশণ ও পুনব্থাসশন সািায্ �রার ্ন্ সর�ার োয়বধে। তৃণেূল 

সর�ার মসই োটয়ত্ব এটড়শয় যাশছে। 

্গেলেিশলর উন্নয়শনর অর্থ লুিপাি �রশে োস�েশলর �ে্থীরা। পঞ্চাশয়শত 

োস�েশলর দুন্থীটতশত আটেবাসীরা এ�শো টেশনর �াশ্র প্�শল্প �া্ পাশছেন না, 

বা্্থ�্ ভাতা বন্ধ, সাঁওতালী ভাষার বই পাওয়া যাশছে না, িশস্টল স্টাইশপন্ পয্থন্ত 

পাশছে না। পাররখাোনগুশলা বন্ধ, সাঁওতালী ভাষার টেক্ষ� টনশয়া� িশছে না, আটেবাসী 
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োত্রোত্রীশের িশস্টলগুশলা বন্ধ, ম�্ুপাতার সর�ার মঘাটষত োে মনই, এশ� এশ� 

বনরক্ষা �টেটিগুশলা মভশে পড়শে, অশন� আটেবাসী ্নশ�াষ্ীশ� এখশনা আটেবাসী 

স্ীকৃটত মেওয়া িশছে না, আটেবাসী সাটি্থটফশ�ি মপশতও সেস্া িশছে যার ফশল চা�টরশত 

টনশয়াশ� টপটেশয় যাশছেন আটেবাসীরা। টনয়োনুসাশর সর�াটর চা�টরশত আটেবাসীশের 

৬েতাংে সংরক্ষশণর সুশযা� রা�ার �রা। ট�ন্তু সংরক্ষশণর টনয়েও সব্ায়�ায় োনা 

িশছে না। আটেবাসীশের ্ন্ বাশ্শি ্াইবাল সাব প্্ান এ ্নসংখ্ার অনুপাশত 

আটর্থ� বরাদ্দ �রার �রা। ট�ন্তু তৃণেূল সর�ার মসই �া্ও �রশে না। আটেবাসীশের 

সংস্কৃটতর উন্নয়শনর প্টত ন্র না টেশয় েুখ্ে্রিী েেতা ব্ানাট্্থ ক্াব, ্লসা ইত্াটের 

্ন্ সর�াটর িা�া টবটলশয় চশলশেন। আটেবাসীশের সংরিােী ইটতিাসশ� তৃণেূল সর�ার 

প্কৃত শ্রধো ও েয্থাোর সশগে মেশখ না। বােফ্রন্ট সর�ার আশির েেশ� হুল টবশ্াশির 

মনতা টসশ্া ও �ানহুর প্টত শ্রধো ্াটনশয় এসপ্্াশনড ইশস্টর নাে�রণ �শরটেশলা টসশ্া 

�ানহু ডির। সাঁওতাটল ভাষায় ডির োশন রাস্া। ট�ন্তু  ২০১১ সাশল েুখ্ে্রিী পশে বসার 

পশরই ৩০মে ্ুন হুল টেবশস �ল�াতার এসপ্্াশনশড সর�াটর অনুষ্াশন েেতা ব্ানাট্্থ 

টসশ্া �ানহুর পাোপাটে ‘ডিরবাবু’র নাে উশলেখ �শরন। আটেবাসীশের ্ন্ েুশখ বড় 

বড় �রা বলশলও আসশল েুখ্ে্রিীর অজ্ঞতা এর�েই।

স্পটিতই, বােপন্ীরা এবং বােফ্রন্ট সর�ার মযভাশব আটেবাসীশের উন্নয়শনর �া্ 

�রটেশলা তা শু্ু আটেবাসীশেরই ঐ�্বধে �শরটন, আটেবাসীশের সশগে সোশ্র 

অন্ান্ অনরিসর অংে এবং অর্থননটত�ভাশব �টরব অন্ান্ সম্প্রোশয়র োনুশষর সশগে 

ঐ�্শ� েৃঢ় �শরটেশলা। সাোট্� অনরিসরতা ও আটর্থ� অনরিসরতাশ� এ�সশগে 

টনশয় বােপন্ীশের আশ্ালন সােটরি�ভাশব রাশ্্র �টরব োনুশষর ঐ�্শ� েটতিোলী 

�শরটেশলা, টবভা্শনর েটতিগুটলশ� এরাশ্্ োঁত মফািাশত মেয়টন। এই �ারশণ 

সা্ারণভাশব পটরটচটতসতিার রা্নীটতগুটল মেশের অন্ান্ অংশে যখন োটপশয়শে 

তখনও পটচিেবশগে উশলেখশযা�্ভাশব ো� �ািশত পাশরটন। পািাড় মরশ� ্গেলেিল 

রাশ্্র মশ্রটণ আশ্ালশনর সশগেই টেশেটেশলা আটেবাসী ও অনরিসরশের উন্নয়শনর 

আশ্ালন। লালঝান্ার প্টত আথিায় আটেবাসী োনুষ্ন এেনভাশব টেশলন ময রাশ্্র 

আটেবাসী�টরষ্ টব্ানসভা ও মলা�সভা ম�ন্দ্রগুটল মরশ� বােপন্ীশের টবরাি ব্ব্াশন ্ য় 

িশতা ্ারাবাটি�ভাশব। মেশের অন্ান্ অংশে আটেবাসীশের েশ্্ যখন টবটছেন্নতাবােী 

প্বণতা মেখা ম�শে, তখন পটচিেবশগে তা মতেনভাশব িয়টন। ঝাড়খটডেরা এরাশ্্ 

োরা তুলশত পাশরটন মচটিা �শরও। পািাশড় চা বা�াশনর আটেবাসী ও মনপালীভাষী 

শ্রটে�শের েশ্্ ঐ�্ ভােশত পাশরটন টবটছেন্নতাবােীরা। ট�ন্তু বড় ্রশনর চক্াশন্তর 

মোবল এশলা বােফ্রন্ট সর�াশরর মেষটেশ�। বাংলার োনুশষর ঐ�্শ� মভশে পটরটচটত 

সতিার রা্নীটতর আক্েণ এশলা টি্ু েুসটলে ্শে্থর নাশে, ভাষার নাশে, ্াতপাশতর 

নাশে এবং আটেবাসী পটরটচটত সতিার নাশে। মসই সেশয় টবশরা্ী রা্ননটত� েল তৃণেূল 

�ংশরিস প্ত্ক্ষভাশব টবভা্শনর রা্নীটতশ� েেত টেশয়শে বােফ্রন্ট টবশরাট্তার লশক্ষ্। 

চরে েটক্ষণপন্ী টব ম্ টপ মরশ� শুরু �শর পরভ্রটি উরি বােপন্ী োওবােীরাও তাশের সগে 
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টেশয়শে। এসশবরই পটরণাশে ২০১১ সাশলর পরবত্থীশত। এখন এ রাশ্্ আইশনর োসন 

মনই। সর�ার দুষ্কৃতীশ� পুরস্কৃত �রশে । ্াটত ববষে্ ও বণ্থ টবশবেষ নতুন �শর সৃটটি 

�রা িশছে। সব্থত্র বনরাশ্্র পটরশবে সৃটটি িশয়শে। এই রূপ ভয়ং�র পটরটথিটত আশ� 

�খশনা সৃটটি িয়টন রাশ্্ শু্ু তৃণেূশলর �ণত্রি ্ংশসর ্োনাই আশসটন, োরা তুশলশে 

সাম্প্রোটয়� ও ্াতপাশতর টবশভশের রা্নীটত। 

আর এস এস এবং তাশের রা্ননটত� োখা টব ম্ টপ এই পটরটথিটতর ফায়ো তুলশত 

পুশরােশে মনশে পশড়শে। বােফ্রন্ট সর�াশরর সেয়�াশল মচটিা �শরও যা তারা মসভাশব 

�রশত পাশরটন এখন মসই �া্ তারা প্বল �টতশত �শর চশলশে ম্লায় ম্লায়। 

টি্ুত্ববােীরা আটেবাসীশের টবভ্রান্ত �শর তাশের চরে েটক্ষণপন্ী অ্াশ্ন্ায় টনশয় 

আসশত টবশেষ পটর�ল্পনা টনশয়শে সারা মেশেই। এরাশ্্ও মসই পটর�ল্পনা রূপায়ণ 

�রশে চতুরতার সশগে, তৃণেূল সর�াশরর টবনাবা্ায়।

আটেবাসীশের সম্পশ�্থ আর এস এস-এর েতােে্থ�ত অবথিান �ী? আটেবাসীরা 

সা্ারণভাশব প্কৃটতর পু্ারী। তাঁরা প্চটলত ্ে্থ অনুসরণ �শরননা। টবভূটতভূষশণর 

আরণ্শ� তাঁশের ্ ে্থ ও সংস্কৃটতর স্পটি পটরচয় পাওয়া যায়। �াে, পািাড়, প্কৃটত এসবই 

তাঁশের ্ীবশনর সশগে ্টড়ত এবং এগুটলর েশ্্ই তাঁশের আরা্্। টি্ু মেবশেবীর 

পুশ্ার সশগে তাঁশের ্ে্থীয় আচার আচরশণর পার্থ�্ও অশন�। আর এস এস-ও মস�রা 

্াশন। ট�ন্তু ম�ৌেল�ত �ারশণ তারা আটেবাসীশের টি্ু বশল োটব �শর। টি্ুত্ববােী রাষ্ট্র 

প্টতষ্ার লশক্ষ্ োনুষশ� প্শরাটচত �শর লড়াই পা�াশত লড়াকু আটেবাসীশের ব্বিার 

�রশত চায় আর এস এস। মযেনভাশব টি্ু েটলতশের ব্বিার �রশত চায় সাম্প্রোটয়� 

�ায্থ�লাপ সং�টিত �রশত। এই �ারশণ আটেবাসীশের প্রা�ত ্ে্থশ� সম্পূণ্থ অস্ী�ার 

�শর আটেবাসীশের টি্ুশত্ব অগেীভূত �রশত উশি পশড় মনশে পশড়শে তারা, আটেবাসীশের 

টন্স্ সংস্কৃটতশ�ও এ�ই সশগে ্ংস �শর টি্ুত্ববােী সংস্কৃটত চাটপশয় টেশছে। 

টি্ুত্ববােীরা ময ‘রােরা্ত্ব’ �াশয়শের �রা বশল মসখাশন েূ্ অর্থাৎ েটলত ও 

আটেবাসীশের থিান সোশ্র টনশচর তলায়, ম�বল �শিার শ্রেোশন। রাোয়শণর �াটিনী 

অনুসাশর েম্বূ� েূ্ টেশলন। টতটন তপস্া �রটেশলন। েূ্রা তপস্া �রশত পাশর না 

বশল রাে েশন �রশতন। তাই ্্াশন বশস রা�া অবথিাশতই তাঁর �লা ম�শি িত্া �শর 

রা্্ে্থ পালন �শরন রাে। এই ্রশনর ্ে্থাচরশণ টবশ্াসী টি্ুত্ববােীশের টনয্থাতশন 

িায়্াবাশের মে্াবী োত্র মরাটিত মভেুলাশ� আত্মিত্া �রশত িশয়শে। 

মসই রাষ্ট্রীয় স্য়ং মসব� সঙ্ঘ এখন েটলত ও আটেবাসীশের টনশ্শের অনু�ত 

বাটিনীশত টনশয় আসশত মচটিা �রশে। ১৯২৫ সাশলর মসশটেম্বশর আর এস এস বতটর 

িয়। আটেবাসীশের সং�টিত �রার ্ন্  বনবাসী �ল্াণ আশ্রে বতটর িয় ১৯৫২ 

সাশল। প্টতষ্াতা রো�ান্ত ম�েব মেেপাশন্।পটচিেবশগে আটেবাসীশের েশ্্ সঙ্ঘ �া্ 

শুরু �শরশে ১৯৯০-৯১ সাল মরশ�। ট�ন্তু তা �টত মপশয়শে ২০১১ সাশলর পর। তশব 

আচিয্থ্ন�ভাশব ২০০৭-০৮-মত এরাশ্্ বনরা্্ সৃটটির টেনগুটলশত ্গেলেিশল 

আটেবাসীশের েশ্্ সশঙ্ঘর সটক্য়তা মেখা ম�শে। রাষ্ট্রীয় স্য়ং মসব� সশঙ্ঘর পটর�ল্পনায় 
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অশন�গুটল সং�িন পটরচাটলত িয়। মযেন মসবা ভারতী, সংস্ার ভারতী, টবে্াভারতী, 

ভারতীয় ে্দুর সঙ্ঘ, রাষ্ট্র মসটব�া সটেটত, ভারতীয় ট�ষান সঙ্ঘ প্ভৃটত। মতেনই 

এ�টি সং�িন বনবাসী �ল্াণ আশ্রে। বনবাসী �ল্াণ আশ্রে েূলত আটেবাসীশের েশ্্ 

সশঙ্ঘর �া্ �শর। 

পটচিেবগেসি মেশের টবটভন্ন অংশে আটেবাসীশের েশ্্ টরিস্টান টেেনারীশের 

সটক্য়তা অশন�টেশনর। তারা আটেবাসীশের টেক্ষা, টচট�ৎসা ইত্াটে প্�ল্প টনশয় �া্ 

�শরশে এবং তাশের �ায্থ�লাশপর ফশল বহু আটেবাসী টরিস্ট ্ে্থ রিিণ �শরশেন। আর 

এস এস-এর েূল লক্ষ্, টরিস্টান ্ে্থাবলম্বী আটেবাসীশের টি্ুশত্ব আকৃটি �রা। এই 

লশক্ষ্ নানা ম�ৌেল মনয় সঙ্ঘ। ম�ারাও নানা প্শলাভশন ‘ঘর ওয়াপ্ টস’ ঘিায়। অর্থাৎ 

রিীটিান ্ে্থাবলম্বী আটেবাসীশের ‘আবার টি্ু’ বানায়। এই মক্ষশত্র ্ে্থান্তটরতশের �া্, 

টচট�ৎসার মেখভাল, িা�া পয়সা মেওয়ার প্টতশ্রুটতও মেয় তারা। এই পুণটি্থ্ুত্ব�রশণর 

�া্টি েূলত �শর সশঙ্ঘর অন্তে গুরুত্বপূণ্থ োখা টবশ্ টি্ু পটরষে। এ�া্ �রার 

্ন্ তারা খুব োটন্তপূণ্থভাশব টেেনাটরসূলভ আচরণই �শর রাশ� এেন নয়। প্শলাভশনর 

েশতাই ভীটত প্েে্থন, স্রিাস ইত্াটের ব্বিারও �শর। মযেন ওটডোর �ন্ধোশল তারা 

টরিস্টানশের চাচ্থগুটল মভশে পুটড়শয় টেশয়শে। টরিস্টান টেেনাটর রিািাে মস্টইনসশ� পুটড়শয় 

িত্া �শরশে।

পটচিেবশগেও আটেবাসীশের ্ে্থান্তটরত �রার প্য়াস চালাশছে টবশ্ টি্ু পটরষে 

ও সংশঘর অন্ান্ সং�িনগুটল। ২০১৫ সাশলর ২৮মে ্ানুয়াটর বীরভূশে এর�েই 

�শরটেল তারা। মসটেন রােপুরিাি ১নং ব্লশ�র বনিাি রিাে পঞ্চাশয়শতর খরোডাো 

রিাশের আটেবাসীপাড়ায় বীরভূে, ঝাড়খডে ও েুটে্থোবাশের এ�শোর মবটে টরিস্টান 

আটেবাসীশ� টনশয় এশস ‘শুটধে�রণ’-এর নাশে অনুষ্ান �শর টবশ্ টি্ু পটরষে। যা�যজ্ঞ 

�শর েতাট্� রিীস্টান আটেবাসীশ� টি্ু্শে্থ ‘েীটক্ষত’ �শর তারা। ম্লার পুটলে 

প্োসন এই ্ে্থান্তর�রণ মি�াশত ম�াশনা ব্বথিা মনয়টন। এই টনশয় ম�াশনা সর�াটর 

অনুসন্ধানও িয়টন। ম্লাোস� টপ মোিন �ান্ধী এবং ম্লার পুটলেসুপার অশলা� 

রাশ্াটরয়া দু্শনই ্াটনশয়টেশলন, তাঁশের �াশে ্ে্থান্তর�রশণর ম�াশনা খবর মনই।

মসটেন টবশ্ টি্ু পটরষশের মনতা যু�ল ট�শোর ্ে্থান্তটরতশের প্টতশ্রুটত টেশয় 

বশলটেশলন, ‘‘এই আটেবাসীশের টেক্ষা ও স্াশথি্র টবষয়টি এখন মরশ� মেখশব টবশ্ টি্ু 

পটরষে।’’ এলা�ায় সং�িশনর পক্ষ মরশ� আটেবাসী োত্রাবাস ও মসবাশ�ন্দ্র মখালার 

�রাও মঘাষণা �রা িয়। অন্টেশ� মসটেনই, এ�ই সেশয় রােপুরিাশি সোশবে েশঞ্চ টবশ্ 

টি্ু পটরষশের সা্ারণ সম্পাে� প্বীণ মতা�াটড়য়া বশলটেশলন, টি্ুশের চা�টর টেশত 

তারা প্�ল্প টনশয়শেন। মিাল টফ্র নম্বশর মফান �শর নাে নটরভুতি �রশলই োশস ১৫/২০ 

িা্ার িা�ার মরা্�াশরর ব্বথিা িশয় যাশব। শু্ু তাই নয়, ১ম�াটি টি্ুশ� টচট�ৎসা 

�রাশনার প্�ল্পও তারা টনশয়শেন বশল মতা�াটড়য়া ্ াটনশয়টেশলন। যটেও বাস্শব এসশবর 

ট�েুই িয়টন।

মসবা ভারতীর ো্্শে সশঙ্ঘর মলা�্ন েূলত রিাোঞ্চশল নানা  �া্ �শর। ম�ারাও 
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স্টনভ্থর ম�াষ্ী চালায়। ম�ারাও অ্াম্বুশলন্স। ম�ারাও আবার �ম্বল টবতরণ, দুুঃথিশের 

্াো�াপড় টবতরণ �শর। রাশ্্র ্গেলেিল ট�ংবা আটেবাসী প্্ান এলা�ায় এেন 

ট�েু ট�েু �া্ তারা �শর। আসল লক্ষ্ অবে্ ্ে্থান্তর�রণ।

টবে্াভারতীর ো্্শে তারা স্কুল চালায়। �ত পাঁচ বেশর এেন স্কুশলর সংখ্া 

অশন� মবশড়শে। মবশড়শে আটেবাসী এলা�ায়। প্ত্ন্ত আটেবাসী এলা�ায় তারা েূলত 

‘এ�ল টবে্ালয়’ চালায়। এ�ল োশন ময স্কুশল এ�্নই টেক্ষ�। তশব এই স্কুল 

চাটলশয় আটেবাসীশের �াশে িানার �া্ এই রাশ্্ তারা ১৯৯৪-৯৫ সাল মরশ� মবটে 

�রশে। ২০১৬-র এটপ্শলর সব্থশেষ তর্ অনুসাশর সারা মেশে সশঙ্ঘর টবে্ালয় চশল 

১২,৩৬৩টি। তার েশ্্ বনবাসী এলা�ার স্কুল ৪৪৭টি। সংখ্ার টিসাশব টবোল ট�েু নয়। 

ট�ন্তু �ত এ�বেশর তা আরও মবশড়শে। পটচিেবশগে সশঙ্ঘর ৩০৯টি স্কুল চশল। এর েশ্্ 

পটচিোঞ্চশলর চার ম্লা পটচিে মেটেনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুটলয়া এবং বীরভূশে যরাক্শে 

৫৪টি, ৩১টি, ১৩টি এবং ২০টি স্কুল চশল। আটলপুরদুয়ার এবং ্লপাইগুটড়শত সশঙ্ঘর 

স্কুল চশল ২৪টি। এরও এ�টি বড় অংে আটেবাসী এলা�ায়। রাশ্্ সশঙ্ঘর স্কুলগুটলর 

মোি ৬৬ িা্াশরর মবটে োত্রোত্রী। পটচিোঞ্চশলর চার ম্লা এবং চা বা�ান টনটবঢ় 

উতিরবশগের দুই ম্লা টেটলশয় ে’টি ম্লায় সশঙ্ঘর ১৪২টি স্কুশল োত্রোত্রীর সংখ্া ২৫ 

িা্াশরর মবটে। এর এ�টি বড় অংে আটেবাসী। বীরভূশের েলোরপুশর সশঙ্ঘর এ�টি 

বড় স্কুল আশে। মযখাশন অশন� আটেবাসী োত্রোত্রী রাশ�ন। ২০০৩-এ, মবলপািাটড়র 

�াঁ�ড়াশঝাশড় আর এস এস িাট্র িশয় স্কুল মখাশল। মবলপািাটড়র টবস্ীণ্থ এলা�া, 

�াঁ�রাশঝাড় মতা বশিই, তখন োওবােীশের �ারশণ আতশকের এলা�া। পরপর নাে�তা 

ঘশিশে মসখাশন। ২০০৪ সাশলর ২৫মে মফব্রুয়াটরশত মবলপািাটড়র েলেটলশত পুটলশের 

�াটড় উটড়শয় টেশয়টেশলা োওবােীরা, ৭্ন পুটলে �ে্থী, এ�্ন রিােবাসী টেন্নটভন্ন িশয় 

ট�শয়টেশলন। 

বােফ্রন্ট সর�ার রা�া�ালীন রাশ্্র টবশরা্ীেল তরা বত্থোন রাশ্্র োস� েশলর 

সিশযাট�তায়  ও উশে্াশ� তরা�টরত োওবােীশের সশগে টনশয় পটচিোঞ্চশলর টতন ম্লায় 

বাঁকুড়া পুরুটলয়া ও পটচিে মেটেনীপুশর ব্াপ� স্রিাস বীভৎস  আক্েণ ও খুন স্রিাস 

সং�টিত িশয়টেল। স্রিাস�ারীশের িাশত নৃেংসভাশব রাশ্্ ৩৩৭ ্ন খুন িন।এর  

েশ্্ আটেবাসী োনুশষর সংখ্াই ১২৭ ্ন। এই  টনে্থে িত্া�াশডের  ইটতিাস োনুষ 

�খশনাই ভুলশব না। আর এস এস �ে্থীরা ট�ন্তু তখনও বিাল তটবয়শত �া্ �শরশে 

তরা�টরত ‘মরড �টরডর’-এ। আসল �রা, োওবােীশের সশগে মসই সেশয় তৃণেূশলর 

মযৌরবাটিনীই যাবতীয় স্রিাশসর �া্ চালাটছেশলা। তাশের আক্েশণর েূল লক্ষ্ বােফ্রন্ট 

সর�ার ও টস টপ আই (এে) �ে্থীরা িওয়ায় তখন আর এস এস-র সশগে মবাঝাপড়া �শর 

টেল।

আর এস এস-টব ম্ টপ-র টি্ুত্ববােী েতােশে্থ নারী, আটেবাসী ও েটলতশের প্টত 

ম�াশনা েয্থাো মনই। মোেী সর�াশরর আেশল তারা বাশর বাশর আক্ান্ত। ট�ন্তু সাম্প্রোটয়� 

টবভা্ন সৃটটিশত এবং ্ে্থীয় সংখ্ালঘুশের আক্েশণ আটেবাসী ও েটলতশেরই িাটতয়ার 
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�রশে তারা। টব ম্ টপ এবং আর এস এস-এর আসল লক্ষ্ টি্ুত্ববােী রাষ্ট্র �িশনর 

টেশ� এট�শয় যাওয়ার ্ন্ সোশ্র শ্রে্ীবী োনুশষর ঐ�্শ� ভাো। এর্ন্ তারা 

পটরটচটত সতিার রা্নীটত ব্বিার �রশে। আটেবাসী শ্রে্ীবী োনুষ যারা টনশ্শের 

কৃষ� মখতে্ুরশের ঐ�্বধে আশ্ালশন, �য়লা খটনর ঐ�্বধে শ্রটে� আশ্ালশন, 

ট�ংবা চা বা�াশনর ঐ�্বধে শ্রটে� আশ্ালশন যুতি মরশখশেন তাঁশেরশ� আটেবাসী সতিার 

�রা েশন �টরশয় টেশয় শ্রে্ীবী োনুশষর আশ্ালনশ� টব ম্ টপ দুব্থল �রশত মচটিা 

�রশে। �টরব শ্রে্ীবী োনুশষর টেটবর মরশ� টবযুতি �শর সাম্প্রোটয়� টি্ুশত্ব যুতি 

�রশত চাইশে আটেবাসীশের। এ�োত্র মশ্রটণ ঐ�্ �শড় ম্ারোর মশ্রটণ আশ্ালশনর 

পশরই টব ম্ টপ-র এই টবশভে�ােী প্শচটিাশ� রুশখ মেওয়া সম্ভব।

আটেবাসী সোশ্র ্লন্ত সেস্ার সো্ান �রশত চাই আরও ব্াপ� আশ্ালন 

ও সংরিাে। অতীশত আটেবাসী োনুষ বাশর বাশর মোষণ ও বঞ্চনার টবরুশধে সংরিাে 

�শর ম�শেন  আপসিীনভাশব। তারা অশন� এট�শয়শেন, ট�ন্তু আরও এশ�াশত িশব। 

আটেবাসী অ্ু্টষত এলা�ায় নানা ্রশনর সাোট্� সং�িন অশন� আশে। মবটেরভা� 

মক্ষশত্রই এই্রশনর সং�িন ক্ষু্ স্াশর্থ,  সীটেত সােটয়� থিানীয় সেস্া সো্াশনর ্ন্ 

সটক্য়ভাশব অবথিান �শর। এশত আটেবাসীশের সেস্ার প্কৃত সো্ান িয় না। মশ্রটণ 

আশ্ালন ও �ণআশ্ালশনর ে্্ টেশয় আটেবাসী সোশ্র ববপ্টব� রুপান্তর োড়া 

বৃিতির অংশের  অট্�ার সুরটক্ষত িশব না। আটেবাসী সোশ্র স্ার্থ রক্ষা�ারী োটয়ত্বেীল 

সাোট্� সং�িন টিশসশব আটেবাসী অট্�ার েঞ্চ মসই প্য়াস টনশয়ই আশ্ালন সংরিাে 

চাটলশয় যাশছে।


