
িবষয় :  সামািজকভােব অ�ম

উপিবষয়: তপিশিল জািত ও তপিশিল উপজািত স�েক� ধারণা

● তপিশিল জািত ও তপিশিল উপজািত আন�ুািনকভােব ভারেতর ঐিতহািসক সুিবধা বি�ত মানেুষর
জনেগা�ী।

�াধীনতার পূেব� তারা অন�ুত ��ণী িহেসেব পিরিচত িছল।
�কাথাও এই স�দায় দিলত নােম ও পিরিচত।

● তপিশিল জািত শে�র �েয়াগ হয় ১৯৩৫ সােল 'সাইমন কিমশেন' অ�পৃশ� জনেগা�ী �িলর জন� এই
শ� ব�বহার করা হেয়িছেলা।�াচীন ভারেত এেদর 'ভ� পু�ষ' বা বিহ� জাত মেন করা হেতা। ব�ৃশ
শাসেনর �বিশরভাগ সময়কােল তারা অন�ুত ��ণী িহসােব পিরিচত িছল।

● তপিশিল জািতর তািলকায় িকছু �ধান জািত
চুড়হা, ড�ী, চামার, �ডাম, পাসী, �রগর, মিুচ, রাজবংশী,�দামড়, শানন, িঘয়িন, �পেরয়াং ও �কারী।
সাধারণত উপেরর ঐ জনেগা�ীর ধম�য়, সামািজক, অথ�ৈনিতক এবং রাজৈনিতক সুিবধা �দােনর
জন�
ভারতীয় সংিবধােনর তািলকায় উে�খ রেয়েছ।

তপিশিল উপজািত:-
ভারতীয় সংিবধােন তপিশিল উপজািত র �স ভােব �কােনা সং�া �দওয়া �নই ।িভম রাও রামজী আে�দকর
আিদবাসী বলেত বিুঝেয়েছন যারা সমােজ unprivileged.

ভারেতর সংিবধােনর ৩৬৬(২৫)নং ধারায় বলা হেয়েছ
'�সই উপজািত �গা�ী ( Tribe)' যা ভারেতর রা�পিত
৩৪২(১) নং ধারা বেল Public Notification িদেয় িনিদ��করণ কেরন এবং সংিবধােন 'Scheduled Tribe'
িহসােব িবেবিচত হয়।
তপিশিল উপজািত বলেত বলা হেয়েছ--

● যােদর আিদমতার ল�ণ �িল আেছ
● িনিদ�� সং�ৃিতর অিধকারী হেব।
● �ভৗেগািলক িদক �থেক িবি��।
● অন�ান� স�দােয়র �থেক িবি��।

সমাজত�িব� D.N.Majumder অিভমত অনসুাের উপজািত বলেত --
● এক�� পিরবার যােদর এক� সাধারণ নাম আেছ,
● একই �ভৗেগািলক এলাকায় বসবাস কের
● এক ই ভাষায় কথা বেল,



● সােথ সােথ িববাহ ও �পশার ��ে� িকছু িনেষধা�া থােক এবং
● যারা িকনা পার �িরক  দায়ব�তা মান� কের।

*িম�* (২০০২) সােল তপিশিল উপজািত বলেত তােদর গন� কেরেছন--
● যারা িনেজেদর ভূিমপু� মেন কেরন
● সাধারণত পাব�ত� বা জ�েল বাস কের
● অিধকাংশই দাির�সীমার নীেচ বাস কের
● ধম� ও িনজ� সং �ং�ৃিতর �িত অত�� ��াশীল

তী� দলগত ঐক� ও সাধারণত পূব�পু�ষেদর িব�ােসর অনগুামী।
পৃিথবীর িবিভ� �দেশ ব� উপজািত বসবাস কেরন
যারা মানব �গা�ীর মলূ ��াত �থেক িবি��।

ভারেতর িকছু  উপজািত আেছন যােদর মেধ� উে�খেযাগ� হেলা--
নাগা,িভল, সিলগা,�টাডা, সাঁওতাল,ম�ুা, গােরা,
খািস, �কাল, জােরায়া(আ�ামান বাসী,যারা �লাকালয় �থেক দেূর থাকেত চায়) ,
িনেকাবর �ীেপর িনেকাবরী উপজািত  ওে�রা, �সি�নািলজ ইত�ািদ।

পি�মবে�র উপজািত �গা�ীভু� যারা আেছন
তারা--
�বিদয়া, ভূিমজ,�লাহারা,িবরেহার, সাঁওতাল,�কাল,িবরিজয়া,মাহািল,ভু�য়া,
�শরপা,িত�িত,চাকমা,তামাং, �কারা,�লাধা,খিড়য়া
ইত�ািদ ইত�ািদ ৪০ ধরেণর �গা�ী রেয়েছ।

উপিরউ� আেলাচনা �থেক ভারতীয় উপজািত
সমােজর মলূ সমস�া �িল তােদর অব�ান �ভৗেগািলক অব�ান নানা কারেণ র মেধ�
উে�খেযাগ� হেলা--

● �ভৗেগািলক সীমানা পৃথকীকরেণর সমস�া
● অথ�ৈনিতক সমস�া
● সামািজক  সমস�া
● সাং�ৃিতক সমস�া
● িশ�ার সমস�া
● �া�গত সমস�া

তপিশিল উপজািতেদর মেধ� নানারকম িবশ�ৃলার
কারণ রেয়েছ, �য�েলা িচি�ত করা �গেছ

● সরকারী অ�মতা
● উপজািত উ�য়েনর সং�া�েলার অব�া ও অবেহলা
● �ব�ক জ�লনীিত
● উপজািতেদর জিম হ�া�িরত হেয় অ-উপজািতেদর হােত যাে�
● রাজৈনিতক সিদ�ার অভাব



● উপজািত �দর �নতৃে�র অভাব

আিদবাসী জনেগা�ীর �শাষণ ও সামািজক �বষম�
দরূ করেত এবং িশ�াগত ও অথ�ৈনিতক মােনা�য়ন করেত ভারতীয় সংিবধােন কতক�িল ব�ব�া
�নওয়া হেয়েছ।
Tribal Sub Plan গঠন করা হেয়েছ প�ম প� বািষ�কী পিরক�না য়। এই রণেকৗশেলর ল��
হেলা িবিভ� রাজ� ও �ক�শািসত অ�েলর
জন সংখ�ার আনপুািতক হাের TSP  অথ�
বরা� সুিনি�ত করা। তাছাড়া ও উপজািত িবষয়ক ম�ক �বশ কেয়ক� �ক� ও কম�সূিচ �পায়ন করেছ।


