ভূমিকা
২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী দেলের ৮ দ াটি ৪৫ েক্ষ ১০ হাজার অর্থাৎ দ াট জনসংখ্যার ল্্য ৮.১৪ েতাংে আদেবাসী সম্প্রোলয়
ানুষ। তারা দেলের ১৫ েতাংে ভূখণ্ড জু লে র্াল । দবদভন্ন পাদরপাদেথ সূচ ও তালের আর্থ-সা াদজ অবস্থা দবলেষণ রলে দবাঝা যায়
দ ন তালের প্রদত দবলেষ দৃদি দেওয়া প্রলয়াজন। প্রসূ দত ৃতু্, দেশু ৃ তু্য, াদে ানা্ীন ৃ দষ জদ র পদর াণ, পানীয় জলের সু দব্া, দবদ্্যৎ
ব্যবহালরর সু দব্া : সব দে দেলয়ই আদেবাসীরা সা্ারণ নাগদর লের তু েনায় অলন টাই দপদিলয়। আদেবাসী সম্প্রোলয়র ৫২ েতাংেই
োদরদ্রসী ার নীলচ বাস লর। শু্ু তা-ই নয়, সবলচলয় দ্ুঃখজন হে ৫৪ েতংে আদেবাসী অর্থননদত সম্পে (দয ন পদরবহণ ব্যবস্থা বা
দযাগালযালগর সু দব্া) ব্যবহালরর সু দব্া োভ দর্ল বদিত।

তফমিমি উপজামত উন্নয়ন
ভারতীয় সংদব্ালন দস ভালব তফদেদে উপজাদতর সংজ্ঞা দেওয়া দনই। সংদব্ালনর ৩৬৬(২৫) অনুলেে অনুযায়ী দস সব সম্প্রোয়ই
তফদেদে উপজাদত যারা ৩৪২ অনুলেে অনুযায়ী তফদেেভুক্ত। বলে দ াষণা রা হলয়লি তারাই তফদেদে উপজাদত দহসালব পদরদচদত
োভ লরলি। সংদব্ালনর ৩৪২ অনুলেে অনুযায়ী জনসা্ারলণর প্রদত দবজ্ঞদি জাদর লর রাষ্ট্রপদত দয সব দগাষ্ঠীল উপজাদত বা উপজাদত
সম্প্রোয় বলে দ াষণা লরলিন তারাই তফদেদে উপজাদত। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, দেলের আদেবাসী জনসংখ্যা হে ৬ দ াটি
৭৭ েক্ষ ৬০ হাজার অর্থাৎ দ াট জনসংখ্যার ৮.০৮ েতাংে। আদেবাসীরা দেলের ল্্য িদেলয় র্া া পাহাদে ও জঙ্গে এো ালতই ূেত
বসবাস লর।
এই গ োষ্ঠীগুলির লিশেষত্ব হি

•

আদে জীবন্ারা

•

দভৌলগাদে দবদেন্নতা

•

আোো সংস্কৃদত

•

বাইলরর দগাষ্ঠীর সলঙ্গ দযাগালযালগ সলকাচ

•

অর্থননদত পশ্চাৎপেতা

১৯৯১-এ জনগণনা অনুযায়ী, তফদেদে উপজাদতভুক্তলের ৪২.০২ েতাংে াজ লর। তার ল্্য ৫৪.৫০ েতাংে চাদষ, ৩২.৬৯ েতাংে
দখত জু র। সু তরাং এই সম্প্রোলয়র যারা াজ লর তালের ল্্ ৮৭ েতাংে ানুষই প্রার্দ

্রলনর ালজর সলঙ্গ যুক্ত। তফদেদে

উপজাদতলের ল্্য সাক্ষতার হার ২৯.৬০ েতংে, দযখালন দেলের দ াট সাক্ষরতার হার ৫২ েতাংে। তফদেদে উপজাদতভুক্ত দহোলের
এ তৃ তীয়াংেই দনরক্ষর। প্রর্াগত দেক্ষায় পো-িু টলের অত্দ্ হার এই ববষ ্য আরও বাদেলয় তু লেলি। দয ারলণ উচ্চদেক্ষার দক্ষলে
এলের অনুপদস্থদত দবলেষভালব দচালখ পলে। ফলে তফদেদে উপজাদতভুক্তলের োদরদ্রসী ার নীলচ র্া ার হার জাতীয় হালরর দচলয় যলর্ি
দবদে হলব এটাই স্বাভদব । ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য দযাজনা দ েন দয দহসাব লরদিে, দসই দহসাব অনুযায়ী তফদেদে উপজাদতলের
গ্রা ীণ জনসংখ্যার ৫১.৯২ েতাংে এবং েহুলর জনসংখ্যার ৪১.৪ েতাংে োদরদ্রসী ার নীলচ বসবাস রলি।
আদেবাসীলের দোষণ এবং সা াদজ ববষল ্যর হাত দর্ল রক্ষা রলত এবং তালের দেক্ষাগত ও অর্থননদত

ালন্নানয়ন রলত ভারতীয়

সংদব্ান ত গুদে দবলেষ ব্যবস্থা দনওয়ার র্া উলেখ লরলি। এ জন্য দবলেষ রণল ৌেলেরও আশ্রয় দনওয়া হলয়লি। পি পিবাদষথ ী

পদর ল্পনার দগাোলতই দনওয়া এই দবলেষ রণল ৌেলের না ট্রাইবাে সাব প্ল্যান (টিএসদপ)। এই রণল ৌেলের েক্ষ্য রাজ্য সর ালরর
দনওয়া আদেবাসী উন্নয়ন প্র ল্পগুদেলত অর্থ দজাগালনা, দ ন্দ্রীয় সর ালরর সংদেি ন্ত্র , আদর্থ ও উন্নয়ন ূে প্রদতষ্ঠানগুদের দবদভন্ন
প্র লল্প প্রলয়াজনীয় অলর্থর দজাগান দেওয়া। এই দ ৌেলের ূে বলনে হে দবদভন্ন রাজ্য ও দ ন্দ্রোদসত অিলের জনসংখ্যার আনুপাদত
হালর ট্রাইবাে সাব প্ল্যালনর অর্থ বরাদ্দ সু দনদশ্চত রা। উপজাদতলের আর্থ-সা াদজ উন্নয়লনর েলক্ষ্য ট্রাইবাে সাব প্ল্যান প্রণয়ন ও রূপায়ণ
রার জন্ দবদভন্ন রাজ্য ও দ ন্দ্রোদসত অিে এবং দ লন্দ্রর নানা ন্ত্র ও েফতর দয সব উলে্াগ দনলে, তা িাোও তফদেদে
উপজাদতলের স্বালর্থ উপজাদত দবষয়

ন্ত্র দবে লয় টি প্র ল্প ও

থসূদচ রূপায়ণ রলি।

তফমিমি উপজামত কারা
‘তফদেদে উপজাদত’ েব্দবন্ধটি প্রর্ দেখা যায় ভারতীয় সংদব্ালন। সংদব্ালনর ৩৬৬(২৫) অনুলেলে এর সংজ্ঞা দেওয়া হলয়লি —
‘‘দসই আদেবাসী বা আদেবাসী দগাষ্ঠী অর্বা তার দভতলরর অংে বা গ্রুপ, এই সংদব্ালনর প্রলয়াজলন সংদব্ালনর ৩৪২ অনুলেে অনুযায়ী
যালের সূ দচত রা হলয়লি’’।
তফলেলি উপজোলত সূ লিত করো সম্পলকিত ৩৪২ নম্বর অনু শেদ নীশি গদওয়ো হি—

৩৪২ নম্বর অনুচ্ছেদ
রাষ্ট্রপদত জনসা্ারলণর প্রদত দবজ্ঞদি জাদর লর (রালজ্যর দক্ষলে রাজ্যপালের সলঙ্গ পরা েথ লর) রাজ্য বা দ ন্দ্রোদসত অিলের দয সব
আদেবাসী দগাষ্ঠী অর্বা দগাষ্ঠীর অংে বা গ্রুপল দনদেথ ি লর দেলবন, তারা এই সংদব্ালনর স্বালর্থ দসই রাজ্য বা দ ন্দ্রোদসত অিে
সালপলক্ষ তফদেদে উপজাদত দহসালব দচদিত হলব।
সংসে আইলনর া্্যল ্ারা-১ (ক্লজ-ওয়ান) অনুযায়ী দবজ্ঞদি জাদর লর দ ানও আদেবাসী দগাষ্ঠী অর্বা তার অংে বা গ্রুপল নতু ন লর
তাদে াভুক্ত রলত পালর বা তাদে া-বদহথ ভূত রলত পালর। এই দবজ্ঞদি দ ন্তু পরবতী দ ানও দবজ্ঞদি জাদর লর বাদতে রা যায় না।
সু তরাং রাজ্য বা দ ন্দ্রোদসত অিে সালপলক্ষ তফদেদে উপজাদত দ াদষত হওয়ার প্রর্ দবলেষত্ব হে রাষ্ট্রপদতল রালজ্যর দক্ষলে রাজ্য
সর ালরর সলঙ্গ পরা েথ লর দবজ্ঞদি জাদর রলত হলব। এই আলেে বেোলনা যায় দ বে াে সংসলে আইন প্রনয়ণ লর। সংদব্ালনর
উদেদখত অনুলেে অনুযায়ী তাদে া দ বে াে রাজ্যদভদি , সবথ ভারতীয়দভদি নয়।
এ টি আদেবাসী সম্প্রোয় তফদেদে উপজাদত দহসালব দচদিত হলব দ না, তা দবলবচনার সু চ হে অর্থননদত পশ্চাৎপেতা, অন্য দগাষ্ঠীর
সলঙ্গ দ োর ব্যাপালর দোোচে, আদে জীবন্ারা দনজস্ব সংস্কৃদত ও দভৌলগাদে দবদেন্নতা। এই াপ াঠি সংদব্ালন বো দনই, দ ন্তু এটাই
প্রচদেত পদ্ধদত। ১৯৩১ সালের জনগণনা দরলপাটথ, ১৯৫৫ সালের ব্যা ওয়ার্থ ক্লালসস দ েন দরলপাটথ, ালেে র উপলেিা দ টির
দরলপাটথ, ১৯৬৫ সালের এসদস/এসটি তাদে া সংলো্ন সম্পদ থ ত েকুর দ টির দরলপাটথ এবং জলয়ন্ট দ টি অফ পােথাল ন্ট অন ে্
দেদর্উের্ াস্টস অ্যান্ড দেদর্উের্ ট্রাইবস অর্থাসথ (অ্যাল ন্ডল ন্ট)দবে ১৯৬৭-দত তফদেদে উপজাদতর দয সংজ্ঞা দেওয়া আলি তালতই
এই দবষয়গুদে উদেদখত।
সংদব্ালনর ৩৪২ নম্বর অনুলেলের ১ নম্বর ্ারা অনুযায়ী ভারলতর রাষ্ট্রপদত রাজ্য সর ারগুদের সলঙ্গ পরা েথক্রল রাজ্য ও দ ন্দ্রোদসত
অিে সালপলক্ষ তফদেদে উপজাদত সূ দচত লর এ পযথন্ত ৯টি দবজ্ঞদি জাদর লরলিন। এর ল্্য আটটি দবজ্ঞদি আদে রূপ অনুসালর বা
সংলোদ্ত আ ালর বেবৎ আলি। দগায়া পুনগথঠলনর ফলে ‘ে্ নদস্টটিউেন (দগায়া, ে ন অ্যান্ড দেউ) দেদর্উের্ ট্রাইবস অর্থার ১৯৬৮’
না

দনলেথ েটি বাদতে হলয়লি। ১৯৮৭ সালের দগায়া, ে ন ও দেউ পুনগথঠন আইন অনুসালর দগায়ার তফদেদে উপজাদত তাদে া ‘ে্

নদস্টটিউেন (দেদর্উের্ ট্রাইবস) অর্থার, ১৯৫০-এর তফদেলের ১৯ত অংলে এবং ে ন ও দেউলয়র তফদেদে উপজাদত তাদে া ‘ে্
নদস্টটিউেন (দেদর্উের্ ট্রাইবস) (ইউদনয়ন দটদরটদরজ) অর্থার, ১৯৫১-এর তফদেলের দিতীয় অংলে পাঠিলয় দেওয়া হলয়লি

িংসাপত্র পাওয়ার িতত
তফদেদে উপজাদত েংসাপে সংক্রান্ত দয দবষয়গুদে দখয়াে রাখলত হলব—
•

১) সা্ারণ : দ উ যদে জন্মসূলে তফদেদে উপজাদতভুদক্তর েংসাপে চায় তা হলে দনম্নদেদখত দবষয়গুদে যাচাই লর দেখলত হলব ---

•

দয তফদেদে উপজাদতভুদক্তর োদব জানালনা হলয়লি, দস বা তার বাবা- া সদত্ই দসই তফদেদে উপজাদতভুক্ত দ না।

•

দয রালজ্র দক্ষলে তফদেদে উপজাদতভুদক্তর োদব জানালনা হলয়লি, ওই সম্প্রোয় দসই রাজ্য সালপলক্ষ রাষ্ট্রপদতর তফদেদে উপজাদতভুদক্তর দনলেথ দে ায় পেলি দ না।

•

দয রালজ্র বা ওই রালজ্র দয অিলের সালপলক্ষ রাষ্ট্রপদতর তফদেদে উপজাদতভুদক্তর দনলেথ দে া জাদর হলয়লি, ওই ব্যদক্ত ওই রালজ্যর বা রালজ্যর দসই অিলের বাদসন্দা
দ না।

•

দতদন দয দ ানও ্ থাবেম্বী হলত পালরন।

•

দয দেন ওই রাজ্য সালপলক্ষ রাষ্ট্রপদতর দনলেথ েনা া দবদরলয়লি দসই স লয় দতদন ওই রালজ্যর স্থায়ী বাদসন্দা দ না।

•

দয দেন রাষ্ট্রপদতর দনলেথ ে দবদরলয়লি দসই স য় দতদন

থসূলে, দেক্ষাসূলে বা অন্য ারলণ সা দয় ভালব রালজ্যর বাইলর র্া লেও তাাঁর সম্প্রোয় ওই ব্দক্তর রালজ্যর সালপলক্ষ

দনলেথ দে ার অন্তভুথক্ত হলে দতদন তফদেদে উপজাদতর যথাো পালবন। দ ন্তু দতদন সা দয় ভালব দয রালজ্য বাস রলিন দসই রালজ্যর সালপলক্ষ তাাঁর সম্প্রোয় রাষ্ট্রপদত
তাদে াভুক্ত হলেও দসখালন দতদন তফদেদে উপজাদতভুক্ত বলে গণ্য হলবন না।

•

রাষ্ট্রপদতর প্রাসদঙ্গ দনলেথ দে াটি জাদর হওয়ার পলর জন্ম হলয়লি এ ন দ উ যদে দ ানও রালজ্র তফদেদে উপজাদতভুক্ত হওয়ার োদব লরন, তা হলে দনলেথ দে া জাদর হওয়ার
স য় ওই রালজ্য তাাঁর বাবা- ালয়র স্থায়ী আবাসটিই োদবোলরর স্থায়ী বাসস্থান দহসালবগণ্ রা হলব।

•

২) স্থানান্তর বা াইলগ্রেলনর ারলণ তফদেদে উপজাদত ভুক্ত হওয়ার োদব

•

যদে দ ানও ব্যদক্ত রালজ্যর দ ানও অংলে তফদেদে উপজাদত বলে স্বী ৃ ত এ ন দ ানও সম্প্রোয়ভুক্ত হন এবং দতদন যদে রালজ্র অন্ এ ন অংলে চলে যান, দযখালন দসই
সম্প্রোয় তফদেদে উপজাদত বলে স্বী ৃ ত নয়, তা হলেও দতদন তফদেদে উপজাদত বলে দবলবদচত হলবন।

•

যদে দ ানও তফদেদে জাদতভুক্ত ব্যদক্ত এ রাজ্য দর্ল এ ন দ ানও অন্য রালজ্য যান, দযখালন তার সম্প্রোয় তফদেদে উপজাদতভুক্ত বলে গণ্য নয়, তা হলে দতদন শু্ু াে
প্রর্ রালজ্যর সালপলক্ষই তফদেদে উপজাদতভুক্তর যথাো পালবন, দিতীয় রালজ্যর জন্য নয়।

•

৩) দববাহ সূলে তফদেদে উপজাদতভুক্ত হওয়ার োদব

•

দ ানও ব্যদক্ত যদে জন্মসূলে তফদেদে উপজাদতভুক্ত না হন তা হলে দতদন দ ানও তফদেদে ভুক্ত দিলে বা দ লয়ল দববাহ লর দনলজল তফদেদে উপজাদতভুক্ত বলে োদব
রলত পালরন না।

•

ঠি দসই র

ভালবই দ ানও তফদেদে উপজাদতভুক্ত ব্যদক্ত যদে তফদেদে উপজাদতভুক্ত নন এ ন াউল দববাহ লরন তবুও দতদন দনলজ তফদেদে উপজাদতভুক্ত দহসালবই

দবলবদচত হলবন।

•

৪) তফদেদে উপজাদতভুদক্তর েংসাপে দেওয়া

•

তফদেদে উপজাদতভুক্তরা দনদেথ ি ফ থ অনুসালর দনদেথ ি তৃথ পলক্ষর ালি আলবেন রলে তফদেদে উপজাদতভুদক্তর েংসাপে পালবন।

•

ঠি

•

অলন স য় দেখা যায় দ ানও রাজ্য বা দ ন্দ্রোদসত অিে দর্ল পোলোনা বা জীদব ার ারলণ দ উ অন্য রালজ্য বা দ ন্দ্রোদসত অিলে চলে দগলে তাাঁর দনলজর রাজ্য বা

লতা অনুসন্ধান না লর েংসাপে ইসু্য রলে সংদেি আদ্ াদর োদি পালবন।

দ ন্দ্রোদসত অিে দর্ল তফদেদে উপজাদতভুদক্তর েংসাপে দবর রলত অলন

াঠখে দপাোলত হয়। দস দক্ষলে অনুসন্ধান সালপলক্ষ দিতীয় রাজ্য বা দ ন্দ্রোদসত অিে

তৃথ পক্ষল েংসাপে ইসু্য রার ক্ষ তা প্রোন রা হলয়লি, তলব োদবোর ব্দক্তল তাাঁর বাবা- ালয়র জন্মস্থান দনলয় আেত েংসাপে জ া দেলত হলব। ওই ব্যদক্ত দয রালজ্য বা

দ ন্দ্রোদসত অিলে জীদব া বা পোলোনার জন্য দগলয়লিন সংদেি সম্প্রোয় দসই রালজ্যর বা দ ন্দ্রোদসত অিলের তফদেদে উপজাদত তাদে াভুু্ক্ত দ না তা দবলবচনায় না
এলনই েংসাপে দেওয়া হলব। তলব দতদন দয রালজ্য বা দ ন্দ্রোদসত অিলে দগলয়লিন দসখালন দতদন তফদেদে উপজাদতভুক্ত হওয়ার সুদব্া দভাগ রলত পারলবন না।

িন্ত্রচ্ছকর কততব্য
১৯৯৯ সালে সা াদজ ন্যায় ও ক্ষ তায়ন ন্ত্র দর্ল আোো লর উপজাদত দবষয়

ন্ত্র বতদর রা হলয়লি, যার েক্ষ্য হে স দিত

ও পদর দল্পত উপালয় ভারতীয় স ালজর সবলচলয় বদিত অংে যারা দসই তফদেদে উপজাদতলের সা দগ্র আর্থ-সা াদজ উন্নয়ন টালনা।
এই ন্ত্র বতদর হওয়ার আলগ উপজাদত দবষয়গুদে দবদভন্ন ন্ত্র দেখালোনা রত। দয ন-•

স্বা্ীনতার পর দর্ল ১৯৮৫-এর দসলেম্বর পযথন্ত স্বরাষ্ট্র ন্ত্রল র অ্ীলন ‘ট্রাইবাে দর্দভেন’ দ িু দনদেথ ি াজ রত।

•

দসলেম্বর ১৯৮৫ দর্ল দ ১৯৯৮ পযথন্ত সা াদজ

•

দ ১৯৯৮ দর্ল দসলেম্বর ১৯৯৯ পযথন্ত সা াদজ ন্যায়দবচার ও ক্ষ তায়ন ন্ত্র এই াজগুদে দেখালোনা রত।

ে্যাণ এই াজ দেখালোনা রত।

উপজাদত দবষয় ন্ত্র ই তফদেদে উপজাদত ে্যালণর যাবতীয় নীদত, পদর ল্পনা ও তা রূপায়ণ রার ব্যাপালর োদয়ত্বপ্রাি ন্ত্র । ১৯৬১এর ‘গভনথল ন্ট অফ ইদন্ডয়া (অ্যালোল েন অফ দবজলনস) রুেস’-এর অ্ীলন দয সব দবষয় রলয়লি, দসই সব দবষয় অনুসরণ লরই
উপজাদত দবষয়

ন্ত্র আজ পযথন্ত দবদভন্ন

থসূদচ রূপায়ণ লরলি। দসগুদে হে ---

•

১.তফদেদে উপজাদতভুক্তলের জন্ সা াদজ দনরাপিা ও সা াদজ দব ার ব্যবস্থা।

•

২.আদেবাসী ে্যাণ : আদেবাসী ে্যালণর পদর ল্পনা, প্র ল্প রচনা, গলবষণা, ূে্যায়ন, পদরসংখ্যান বতদর রা ও প্রদেক্ষলণর ব্যবস্থা

•

৩.আদেবাসী ে্যালণ দস্বোলসবা ূে

•

৪.আদেবাসী সম্প্রোয় ভুক্ত িাে-িােীলের বৃদির ব্যবস্থা।

•

৫.তফদেদে উপজাদতভুক্তলের উন্নয়ন ---

•

জঙ্গলের জদ লত জঙ্গেবাসী আদেবাসীলের অদ্ ার সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও অন্ান্ দবষয়।

•

উশেখ্য : উপজাদত দবষয়

াজল উৎসাদহত রা।

ন্ত্র ই তফদেদে উপজাদত ে্যালণর যাবতীয় নীদত, পদর ল্পনা ও তা রূপায়ণ রার ব্যাপালর োদয়ত্বপ্রাি ন্ত্র হলব। দনদেথ ি দসক্টরভুক্ত

থসূদচ ও

উন্নয়ন প্র লল্পর নীদত প্রণয়ন, পদর ল্পনা রা ও তা রূপায়ণ, নজরোদর, ূে্ায়ন রার োদয়ত্ব সংদেি দ ন্দ্রীয় ন্ত্র / েফতর বা রাজ্য সর ার বা দ ন্দ্রোদসত অিে
তৃথ পলক্ষর উপর বতথ ায়। প্রদতটি ন্ত্র বা েফতর তার দসক্টলরর ালজর জন্য দনার্াে ন্ত্র বা েফতর দহসালব গণ্ হলব।

•

৬. তফদেেভুক্ত এো া

•

তফদেেভুক্ত এো ার ব্যাপালর রালজ্যর রাজ্যপােলের বতদর দবদ্দনয় ।

•

৭. দ েন তফদেদেভুক্ত এো ার প্রোসন ও তফদেদে উপজাদতভুক্তলের ে্যালণর ব্যাপালর দরলপাটথ দপে রলব এবং

•

দয দ ানও রালজ্যর তফদেদে উপজাদতভুক্তলের দবদভন্ন ে্াণ ূে প্র ল্প প্রণয়ন ও রূপায়লণ দনলেথ ে জাদর রলব।

•

৮. তফদেদে উপজাদতভুক্তলের জন্য জাতীয় দ েন।

•

৯. ১৯৫৫-এর নাগদর অদ্ ার সুরক্ষা আইন (১৯৫৫-এর ২২) এবং ১৯৮৯-এর তফদেদে জাদত ও তফদেদে উপজাদত (অত্যাচার প্রদতলরা্) আইন (১৯৮৯-এর ৩৩) রূপায়ণ
রা। তফদেদে উপজাদত সংক্রান্ত অপরাল্র দবচার সংক্রান্ত প্রোসলনর অবে্য োদয়ত্ব এই ন্ত্রল র নয়।

