
ভারতের “আঞ্চলিকোর গহ্বর” ঠিক কেখালি লিস্েৃে? 

নবীন ভারথি, দীপক মালঘান ও আন্দাথলব রহমান 

২৩ নভভম্বর, ২০২০ 

গ্রামীণ ভারভের একদম প্রািথমক স্তভরর ছাত্র যার এখানকার জটিল সামাজজক প্রথেষ্ঠান থনভে 

শুধুমাত্র খাথনকিা ভাসা ভাসা জ্ঞান আভছ সস পয যন্ত সয প্রচথলে থবষেটি থনভে অভনক কিা 

বলভে পারভব সসটি হল, জাথে ও ধভম যর উপর থভথি কভর বসথে অঞ্চভলর প্রাে থনখুুঁে থবভাজন। 

প্রািথমক পথরচেদানকারী বইগুথল কৃথষথনভযর ভারভের সামাজজক জীবভনর অেযাবশ্যক 

উপাদান থহভসভব স্থানথভথিক থবভাজনভক অথবস্মরণীে কভর েুভলভছ। ভারভের গ্রামভক 

আঞ্চথলকোর গহ্বর বা সঙ্কীণ য মানথসকোর ঘা ুঁটি থহসাভব আভম্বদকভরর সয সুথবথদে বণ যনা ো 

আসভল ভারভের গ্রাভমর এই স্থানথভথিক থবভাজভনর সরওোজভকই আংথশ্কভাভব থবদ্রূপ 

কভর। 
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গ্রামীণ ভারভে বসথে অঞ্চল শুধুমাত্র থবভাজজেই িাভক না, োর পাশ্াপাথশ্ জাথে পথরচভের উপর থনভযর কভর 

সামাজজক সেণীর ময যাদাথভথিক ক্রমথবনযাস বা হাোথকযকাল অডযারভকও এই থবভাজভনর মভধয থদভে থকভাভব 

প্রথেথবথম্বে কভর সসই ঘিনাভক সুদীঘ য সমে ধভর পথরচাথলে নানা থবশ্দ নৃোজিক গভবষণার মভধয থদভে 

নথিভুক্ত করা হভেভছ। নকশ্া ১-এ সদখা যাভে কন যািভকর ধারওোড সজলার উপকভে অবথস্থে 

আজিনাভাথবর বসথে অঞ্চভলর নানা থবভাজন। স্প্যাি আর থলোরমে (১৯৫৪) গ্রামীণ ভারভে প্রচথলে 

বাসস্থাভনর থবভাজভনর আদশ্ য উদাহরণ থহসাভব এই নকশ্াটিভক জনসাধারভণর মভধয জনথপ্রে কভর সোভলন। 

এই থবস েৃে গ্রাভম দথলে (আভগকার ‘অসৃ্প্শ্য’ জাথেভগাষ্ঠী যা ুঁভদর মূল নকশ্াে ‘হথরজন’ থহসাভব সদখাভনা 

হভেভছ) সেণীভক গ্রাভমর প্রাভন্ত সেভল সদওো হভেভছ বভল সদখা যাে। নকশ্াে আভরা সদখা যাভে সয েভলাোর, 

পশুপালক, রজভকর মে অনযানয েমজীবী জাথেভকও গ্রাভমর প্রাভন্ত থনব যাথসে করা হভেভছ। গ্রামপ্রধান এবং 

োুঁর জ্ঞাথে ও আত্মীেস্বজন গ্রাভমর সবভচভে ভাভলা অংভশ্ একটি প্রাসাভদর মে “খামার বাথিভে” বাস কভরন। 

সারা ভারে জভুি িাকা আজিনাভাথববাসীভদর থবশ্ভদ বণ যনা কভর মানথচত্র তেথর করার চচযা ক্রমশ্ সবভি 

চলভলও গ্রামীণ ভারভের থবভাজভনর মাত্রা টেক কেিা োর সকান সুসম্বদ্ধ পথরমাপ এখভনা পয যন্ত হে থন। োর 

ফলাফল থহসাভব, গ্রামীণ রাজননথেক অি যনীথের পথরমাণ-সংক্রান্ত চচযা একটি গুরুত্বপূণ য “অনুপথস্থে 

পথরবেযনশ্ীল উপাদান” দ্বারা সীমাবদ্ধ। আন্তঃগ্রামীণ থবভাজভনর থবস্তার কেিা ো এখভনা অজানা িাকভলও 

ভারভের জােীে আদমশুমাথরর দ্বারা নথিভুক্ত েিয সিভক জানা যাে সয সদশ্ জভুি বাছাই করা সজলাগুথলভে 

সদখা সগভছ সয সসখানকার বাথসন্দারা সছাি সছাি পািাে ভাগ হভে বাস কভরন।  

ভারভের আন্তঃগ্রামীণ বাসস্থাভনর থবভাজভনর মাত্রাভক পথরমাপ করার জনয এই প্রিম একটি সবশ্ বি 

আকাভরর প্রকল্প চলভছ এবং আমাভদর এই সারাংশ্টি সসই প্রকভল্পরই খুুঁভজ সবর করা প্রািথমক েিযগুথল 

সিভক তেথর। আন্তঃগ্রামীণ বসথে অঞ্চভলর এই থবভাজনভক পথরমাভপর জনয আমরা ২০১৫ সাভল কণ যািক 

রাজযসরকার পথরচাথলে শুমাথর সিভক পাওো মাইভক্রাভডিা বযবহার কভরথছ। কন যািক সরকার ১৯৩১ সাল 

সিভকই জথরভপর মাধযভম থবশ্ভদ জাথে ও ধম য সংক্রান্ত েিযগুথলভক থহসাব ও সংকলন কভরভছন এবং োুঁরাই 

প্রিম এমন একটি মাইভক্রাভডিার ভান্ডারভক উপস্থাপনা কভরভছন যার সাহাভযয আন্তঃগ্রামীণ বসথে 

অঞ্চভলর থবভাজভনর তবথশ্ষ্ট পথরমাপ করা সম্ভব। কণ যািভকর ২৬,০০০টি গ্রাভমর সমস্ত অথধবাসীর (আন্দাজ 

৩.৬৫ সকাটি) জন্ম, মৃেুয, সরাগ েিা সরাগ সিভক মৃেুযর থহসাব বা সডভমাগ্রাথফক েিয এই ভাণ্ডাভর আভছ।  

আমরা এই আন্তঃগ্রামীণ বাসস্থাভনর থবভাজনভক পথরমাপ করার জনয একটি গ্রাভম সযভাভব গৃহস্থবাথিগুথলর 

বাস্তথবক স্থানথভথিক বন্টভনর সভে এমন একটি কাল্পথনক উদাহরভণর সভে েুলনা কভরথছ সযখাভন বাথিগুথল 

গ্রাম জভুি সকাভনা থনেম ছািাই এভলাভমভলাভাভব ছথিভে আভছ। আমরা থকভাভব আন্তঃগ্রামীণ বসথেস্থভলর 

থবভাজনভক পথরমাপ করথছ ো নকশ্া ২-সে সদখাভনা হভেভছ। কণ যািক সরকাভরর েিযভান্ডাভর নথিভুক্ত 



একটি বাস্তথবক গ্রামযপল্লীভক এই নকশ্াটির পযাভনল এ অংভশ্ সদখাভনা হভেভছ। এই গ্রাভমর চথল্লশ্টি পথরবার 

চারটি থভন্ন জাথেভুক্ত। পযাভনল থব-সে সসগুথলই আবার এভলাভমভলাভাভব সাজাভনা হভেভছ বভল সদখাভনা 

হভেভছ। আন্তঃগ্রামীণ বাসস্থাভনর থবভাজনভক থনণ যে করভে আমরা শুধু বাস্তভবর গ্রামটিভে “রান” বা 

“থনরথবজেন্ন ক্রভম” সাজাভনা বাথি সযগুথল একই সামাজজক পথরচে বহন কভর সসগুথলর সভে বাথিগুথলর ওই 

কাল্পথনক এভলাভমভলা বন্টভনর সভে েুলনা করলাম। 

গ্রাভমর অসংখয জাথে আর ধভম যর থহসাব করার জনয আমরা “থনরথবজেন্ন ক্রম থনরীক্ষা” বা “রান সিস্ট” 

পদ্ধথেভক দুই-এর অথধক সক্ষভত্র প্রভোগ করলাম। এর আভগ এই সুপ্রথেটষ্ঠে পদ্ধথেটিভক রাস্তাঘাভি সছাি 

সছাি স্তভর সয থবভাজন বা মাইভক্রা-সসথগ্রভগশ্াভনর অনশু্ীলন করা হে সসগুথলর পথরমাভপর জনয বযবহার 

করা হভেভছ। বাস্তভবর গ্রামটিভে নেটি “থনরথবজেন্ন ক্রম” আভছ এবং ওই চথল্লশ্টি বাথিভক এভলাভমভলাভাভব 

সাজাভল একুশ্টি প্রেযাথশ্ে থনরথবজেন্ন ক্রম পাওো যাে। কাল্পথনক এভলাভমভলা বন্টভনর েুলনাে বাস্তব 

গ্রাভমর থনরথবেন্ন ক্রভমর সংখযা যে কম হভব থবভাজভনর মাত্রা েে সবথশ্ হভব।   

    

নকশ্া ২: ওোল্ড-উল ্ভফাউইিজ ্ মাইভক্রা সসথগ্রভগশ্ান। পযাভনল থস-সে আজিনাভাথবর থচভত্র 

আন্তঃথববাহকারী জাথে ও ধম য সগাষ্ঠীর আিটি প্রশ্াসথনক মানথচত্র পথরকল্পনা বযবহার করা হভেভছ। পযাভনল 



এ ও থব-সে হাথল্ল সজলার আন্তঃথববাহকারী জাথে ও ধম য সগাষ্ঠীর বযবহার করা হভেভছ। থেনটি পযাভনভলর 

প্রথেটি চেুভকাণ এভককটি বাথির প্রথেরূপ। আজিনাভাথব থগ্রভডর ২,৫০০টি বাথিভক সাথরবদ্ধভাভব সদখাভনা 

হভেভছ। সলখকভদর থনজস্ব থহসাব (কণ যািক সরকাভরর সিভক প্রাপ্ত েিয) ।   

নকশ্া ২-এর পযাভনল থস-সে কণ যািক সরকাভরর নথিকৃে ২০১৫ সাভলর আজিনাভাথবভে বাথির স্থানথভথিক 

বন্টন সদখাভনা হভেভছ (আমরা জাথেপথরচেথভথিক ৮টি প্রশ্াসথনক মানথচত্র পথরকল্পনা সদথখভেথছ) । 

আজিনাভাথব, এই মুহুভেয, নগর থহসাভব থচথিে হওোর মুভখ। ো সভিও, গ্রামীণ ভারভের স্থানথভথিক 

থবভাজভনর আদশ্ য উদাহরণ থহসাভব পথরথচে হওোর সির বছর পভরও, আজিনাভাথবর স্থানথভথিক 

সডভমাগ্রাথফর সকান পথরবেযন হে থন।  

আমাভদর আন্তঃগ্রামীণ থবভাজন সূচভকর মান ০-১ বভল থচথিে করা হভেভছ সযখাভন ০-এর অি য সম্পূণ য 

একাত্মীকরণ এবং ১-এর অি য চূিান্ত থবভাজন। কণ যািভকর সমস্ত গ্রাভমর জাথে, আদমশুমাথর থনধ যাথরে 

সগাষ্ঠীর পাশ্াপাথশ্ ধম য পথরচেথভথিক আন্তঃগ্রামীণ (কু্ষদ্র বা মাইভক্রা) থবভাজন পদ্ধথের থবনযাস সদখাভনা 

হভেভছ নকশ্া ৩-এ। েফথসথল জাথে ও উপজাথে এবং অনযানয (আদমশুমাথর থনধ যাথরে) সগাষ্ঠীর মভধয উচ্চ 

মাত্রার থবভাজন সিভক সবাঝা যাে সয থবভশ্ষে ‘সৃ্প্শ্য’ ও ‘অসৃ্প্শ্য’ জাথের মভধয িানা গণ্ডীটি কেখাথন প্রবল। 

এই থবষেটি বঝুভে নকশ্া ৩-এর আজিনাভাথবর উদাহরভণর উভল্লখ করা সযভে পাভর। এই নকশ্াে সদখা 

যাভে সয, আজিনাভাথব গ্রাভমর আন্তঃগ্রামীণ থবভাজভনর মান প্রাে .৫৫। কণ যািভকর আন্তঃগ্রামীণ 

থবভাজভনর মাত্রা আভমথরকার দথক্ষভণ কাভলা-সাদা থবভাজভনর সচভে অভনক সবথশ্। এই সাদা-কাভলার 

থবভাজন আজ পয যন্ত আভমথরকার এই অঞ্চভলর আবাসভনর বন্টন পথরকল্পনাভক প্রভাথবে কভর চভলভছ।   

 

 



গ্রামীণ কণ যািভক জাথে, আদমশুমাথর থনধ যাথরে এবং ধমীে সগাষ্ঠীর কু্ষদ্র স্তভরর বা মাইভক্রা (আন্তঃগ্রামীণ) 

থবভাজন। ০-এর অি য সম্পূণ য একাত্মীকরণ এবং ১-এর অি য চূিান্ত থবভাজন। ভারথি ইেযাথদ সিভক পাওো 

নকশ্ার অনথুলথপ (২০২০) ।  

আমাভদর থবভেষণ সিভক এও সদখা যাভে সয, আন্তঃগ্রামীণ থবভাজভনর সয থবস্তার োর সভে জনোজিক বা 

সডভমাগ্রাথফক থবথভন্নোভক পথরমাভপর জনয বযবহৃে অনযানয সয সূচকগুথলর সকান সম্পকযই সনই। োই, এই 

ধরভনর থবভাজন গ্রামীণ রাজননথেক অি যনীথের প্রচথলে সংখযাবাচক তবথশ্ষ্টভক প্রভাথবে করভে পাভর - এই 

সম্ভাবনাভক থহসাভবর মভধয ধরা হভে না। সীথমেসংখযক প্রামাণয েিয সিভক ইথেে পাওো যাে সয, গ্রামীণ 

রাজননথেক অি যনীথেভক থচথিে করভে আন্তঃগ্রামীণ থবভাজন থনভে আভলাচনা করভেই হভব। একটি গ্রাভমর 

স্থানীে জলকলযাণমূলক উপাদানগুথলর অবস্থান বা, এমনথক, ভূগভযস্থ জভলর উৎভসর হাইভরাজজওলজজকাল 

বন্টনও এই আন্তঃগ্রামীণ থবভাজভনর দ্বারা প্রভাথবে হে।  

গ্রামীণ ভারভের রাজননথেক অি যনীথে ছািাও, আধুথনক সমাজ থবজ্ঞান থবষেটির উদ্ভভবর একটি প্রধান 

কারণ হল “সামাজজক দরূভত্বর” পথরমাপ। উদাহরণ থহসাভব, জজয থসভমভলর বক্তভবযর উভল্লখ করা যাে। থেথন 

বভলভছন, অপথরথচে বযজক্ত –এই ধারণাটি, সভব যাপথর, এমন এক প্রচথলে সামাজজক দরূভত্বর দ্বারা সৃষ্ট যা 

স্প্ষ্টেই স্থানথভথিক - “জযাথমথে” সামাজজক দরূভত্বর একটি অেযাবশ্যক উপাদান। সয সমাজবযবস্থাে স্প্ষ্ট 

ময যাদাথভথিক সামাজজক থবনযাস সদখা যাে, সসখাভন সযাগাভযাগ ও সংস্কাভরর মভধয পারস্প্থরক সম্পকয 

থসভমভলর “জযাথমথে” দ্বারাই থনধ যাথরে হে। আমাভদর থবভেষণ সিভক সদখা যাে সয, যথদ একটি সগাষ্ঠীর থভেভর 

পারস্প্থরক থনভযরশ্ীলো ওই সগাষ্ঠীর পারস্প্থরক সযাগাভযাভগর সভে জথিে িাভক োহভল বসথে অঞ্চভলর 

মভধয থবভাজন ওই সযাগাভযাভগর প্রধান অন্তরাে হভে দা ুঁথিভেভছ।  

নবীন ভারথি (naveenb@sas.upenn.edu) থসএএসই-এর সপাস্ট ডক্টরাল থরসাচয সফভলা। 

দীপক মালঘান (dmalghan@iimb.ac.in) বযাোভলাভরর সসন্টার ফর পাবথলক পথলথস, ইজন্ডোন ইন্সটিিুযি 

ফর মযাভনজভমভন্টর অযাভসাথসভেি অধযাপক। 

আন্দাথলব রহমান (ar687@cornell.edu) িািা-কভন যল ইন্সটিিুযি (টিথসআই), কভন যল ইউথনভাথস যটির সপাস্ট 

ডক্টরাল অযাভসাথসভেি।   

এই প্রবন্ধটি “এ পাম যাভনন্ট কডযন সযাথনভিোরঃ ইন্ট্রা-থভভলজ স্প্যাথশ্োল সসথগ্রভগশ্ান অযান্ড সসাশ্াল 

থডস্টযাজন্সং ইন ইজন্ডো” নাভমর আসন্ন কভন্টভম্পারাথর সাউি এথশ্ো প্রবভন্ধর উপর আধাথরে।  
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