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ক্রিক্রিনা-আইওয়ানা ড্রাগ াক্রির 

১৬ জানুয়ারী, ২০২৩  

২০২২ সাগের ক্রিগসম্বর িাগসর শুরুগে, নাক্ররকুরাভার (গে নািটি বদগে নাক্ররগকারাভান করার প্রস্তাব রাখা হগয়গে) 

ও কুরুক্রভক্কান সম্প্রদায় দুটিগক েপক্রসক্রে উপজাক্রে বা ক্রিক্রিউল্ড ট্রাইব (এসটি) িেযাদা দদওয়ার পগে দোকসভা ও 

রাজযসভা দভাট ক্রদগয়গে। ২০২৩-এর ২ জানুয়ারীগে রাষ্ট্রপক্রের সম্মক্রে োভ করা এই প্রস্তাবনাটিগক নাক্ররকুরাভার 

দ াষ্ঠীর জয় ক্রহগসগব দদখা হগে। োাঁ গদর কথায়, “এই প্রথি আিাগদর দকান অনুগরাধগক ভারে সরকাগরর পে 

দথগক আনুষ্ঠাক্রনক অনুগিাদন দদওয়া হগয়গে এবং সংসগদর দুটি আইনসভাগেই ো  ৃহীে হগয়গে। দে 

রাজনীক্রেক্রবদরা এই ক্রবষগয়র সগে জক্রিে ক্রেগেন োাঁ গদর প্রক্রে আিরা কৃেজ্ঞ। এ ক্রবষগয় সাধারণ জন ণ ও 

রাজনীক্রেক্রবদ, সকগেই একিে দে, এই পদগেপটি সিগ্র [নাক্ররকুরাভার] দ াষ্ঠীর কেযাগণর জনয প্রগয়াজন ক্রেে।”  

নাক্ররকুরাভাররা প্রধানে োক্রিেনািুগে বসবাসকারী একটি আধা-োোবর দ াষ্ঠী। পুাঁক্রে বানাগনার দেোর কারগণ োাঁ গদর “পুাঁক্রে িানুষ” বো হগয় থাগক এবং 

িক্রিগরর সািগন বা উৎসব পাবযগণর সিয় োাঁ রা এই পুাঁক্রেগুক্রে ক্রবক্রি কগরন। জেে ক্রবষগয়  ভীর জ্ঞান, অগের দে বযবহার এবং বহু দূর পেযন্ত পেযটগনর 

েিোর কারগণ নাক্ররকুরাভার দ াষ্ঠী ক্রনগজগদর ক্রিকারী বগে পক্ররচয় ক্রদগয় থাগকন। োাঁ গদর অেীে ক্রনগয় োাঁ রা  ক্রবযে ও োাঁ গদর পূবযপুরুষরা ক্রক ভাগব ভারগের 

উত্তর ক্রদক দথগক দক্রেণ অঞ্চগে চগে আগসন দস ক্রবষগয় োাঁ রা  ল্প বগেন। দক্রেণ ভারগে এগস, বহু পক্ররবেয ন সগেও, োাঁ রা োাঁ গদর োোবর জীবনোত্রাগক 

ধগর রাখগে দপগরক্রেগেন।  

সিসযা শুরু হয় েখন অেীে োাঁ গদর বেয িাগনর দদনক্রিনোর সগে ক্রিগে োয়। নাক্ররকুরাভারগদর অগনক সিয়ই সিাগজর প্রাগন্ত দেগে দদওয়া হয় এবং স্বাস্থ্য, 

ক্রিো ও সং ঠিে কিযসংস্থ্াগনর দেগত্র োাঁ গদর সুগো  সীিাবদ্ধ। দ াষ্ঠীর সািক্রগ্রক েিাই অগনক সিয়ই ঐক্রেহাক্রসকভাগব প্রক্রেক্রষ্ঠে ক্রবগেগষর িুগখািুক্রখ হয়, 

ো োাঁ গদর আরও প্রাক্রন্তকীকরগণর ক্রদগক ক্রনগয় োয়।      

 ে ষাট বের ধগর, নাক্ররকুরুভার দ াষ্ঠী, প্রজগের পর প্রজে ধগর, এিন একটি পন্থার কল্পনা কগর এগসগেন ো োাঁ গদর দাক্ররদ্র দূর করগব এবং প্রাথক্রিক 

না ক্ররক অক্রধকারগুক্রে োগভর সুগো  কগর দদগব। োাঁ গদর এই ভয়াবহ অবস্থ্াগক স্বীকৃক্রে দদওয়ার প্রথি পদগেপ দে আইনী িেযাদা পাওয়া ো োাঁ রা ক্রচক্রিে 

কগরগেন; না ক্ররক অক্রধকার এবং আথযসািাক্রজক ও রাজননক্রেকভাগব সক্রিয় থাকার সুগো  পাওয়ার পথটিগক বেয িাগনর সংরেণ প্রক্রিয়া ক্রনক্রিে কগর।    

 

এখনও পেযন্ত নাক্ররকুরাভার দ াষ্ঠীগক অক্রে অনগ্রসর দেণী বা দিাি বযাকওয়ািয  ক্লাস (এিক্রবক্রস) বগে ক্রচক্রিে করা হগেও, এই িেযাদা োাঁ গদর ক্রিো ও 

কিযসংস্থ্াগনর সীক্রিে সুগো ই ক্রদগয়গে। “ওরা আিাগদর এই নাি ক্রদগয়ক্রেে,” রাজাগিখরন, দেক্রত্রি বের বয়সী, অেযন্ত উচ্চক্রিক্রেে একজন নাক্ররকুরাভার 

দনো ক্রেক্রন ক্রনগজর সম্প্রদাগয়র জীবগনর িান উন্নে করার জনয অক্লান্তভাগব কাজ কগর চগেগেন, ক্রেক্রন বগেন। ক্রেক্রন ক্রনগজর অক্রভজ্ঞো দথগকই জাগনন ক্রিো 

ঠিক কেটা সুগো  দেক্রর কগর এবং ক্রেক্রন ক্রনক্রিে দে, নাক্ররকুরাভার দ াষ্ঠীর নবীন প্রজে েখন আনুষ্ঠাক্রনক ক্রিোয় ক্রিক্রেে হওয়ার সুগো  পাগব, একিাত্র 

েখনই োরা োগদর সম্প্রদাগয়র ভক্রবষযগে বদে আনগে সেি হগব।     

https://casi.sas.upenn.edu/iit/cristinaioanadragomir2023


 

 

এই িুহূগেয  ক্রবক্রভন্ন সুগো , অক্রধকার ও সংরক্রেে আসগনর জনয, েুেনায় অগনক দবিী েিোবান ও সুক্রবধাসম্পন্ন দ াষ্ঠী োাঁ গদর প্রক্রেগো ী – ো 

রাজাগিখরগনর িগে একটি অসি প্রক্রেগোক্র ো। োক্রিেনািুর অনযানয অক্রে অনগ্রসর সম্প্রদায় অগনক দবিী সং ঠিে ও ক্রিক্রেে এবং োাঁ গদর হাগে অগনক 

দবিী আথযসািাক্রজক সম্পদ আগে। এই কারগণ, এই দ াষ্ঠীগুক্রের কাগে প্রাথক্রিক অক্রধকার সহজেভয। োই, রাজাগিখরন ও োাঁ র দ াষ্ঠী দে আয়াসসাধয 

েিাইটি অক্রবরাি কগর চগেন, দসই েিাই সগেও ক্রেক্রন নাক্ররকুরাভার সম্প্রদাগয়র আইনী িেযাদা অক্রে অনগ্রসর দেণী দথগক েফক্রসক্রে উপজাক্রেগে পক্ররবেয ন 

করার দাক্রবটির একজন বযগ্র সিথযক।  

 

নাক্ররকুরাভার সম্প্রদায়গক, অনযানয সাধারণ আক্রদবাসী দ াষ্ঠীর িে, পক্ররপাটিভাগব েপক্রসক্রে উপজাক্রে দেণীকরগণর িগধয দফো না। নাক্ররকুরাভাররা, েপক্রসক্রে 

উপজাক্রের িেযাদাসম্পন্ন অনযানয দ াষ্ঠীগুক্রের িে, পুরুষানুিক্রিক জেভূক্রির দাক্রব কগরন না। োাঁ রা োোবর ক্রহগসগবই ক্রনগজগদর পক্ররচয় ক্রদগয় থাগকন এবং দে 

সম্প্রদায়গুক্রেগক ঐক্রেহাক্রসকভাগব জেসূগত্র অপরাধী দ াষ্ঠী ভগে ক্রচক্রিে করা হয়, দসগুক্রে দথগক ক্রনগজগদর আোদা করার দচষ্টা কগরন। োাঁ রা অগনক সিয়ই 

দকানও রকি রাজননক্রেক সিথযন পান না, কারণ রাজননক্রেক বযক্রিত্বরা, েেটা সম্ভব দবিী দভাট পাওয়ার সৃ্পহার কারগণ, এই েুদ্র সম্প্রদায়গক খুব একটা 

গুরুত্বপূণয বগে িগন কগরন না। এোিাও, অনযানয েপক্রসক্রে উপজাক্রে, োাঁ রা ইক্রেিগধযই অক্রেবযবহৃে, সীক্রিে সম্পদ এবং সংরক্রেে আসগনর অক্রধকার আরও 

একটি দ াষ্ঠীর সগে ভা  কগর ক্রনগে চান না, এই সম্প্রদায়গক োাঁ গদর প্রক্রেগো ী ক্রহগসগব দদখা হয়। ক্রকন্তু েখনই এই ক্রবষগয় আগোচনা করা হয়, েখন 

নাক্ররকুরাভার সম্প্রদায় উত্তর দদন, “আিাগদর এগুক্রে পাওয়ার দরকার আগে। আিাগদর দ াষ্ঠী অসম্ভব কষ্টগভা  কগর চগেগে।”    

 

েপক্রসক্রে উপজাক্রে পাওয়ার আগ , নাক্ররকুরাভার দ াষ্ঠীর কাজগক বহু রাজননক্রেক পগথ হাাঁ টগে হগয়গে। “ ে ষাট বের ধগর এটাই আিাগদর স্বপ্ন ক্রেে,” 

রাজাগিখরন বগেন। ক্রকন্তু স্বপ্ন দথগক বাস্তগব আইক্রন স্বীকৃক্রে পাওয়ার রাজননক্রেক পথটি এবং দসখাগন দপ াঁেগনার জনয অগনকগুক্রে ধাপ দপক্ররগয় দেগে হয় 

(দসগুক্রে সব সিয় দে খুব আনিদায়ক বা সহজ ো নয়)। নাক্ররকুরাভার দ াষ্ঠীর কিীরা সরাসক্রর িাগে দনগি, ক্রনগজগদর দ াষ্ঠীর িগধয দে কাজগুক্রে করক্রেগেন, 

ক্রেন দিক আগ  দসগুক্রে একটা স্পষ্ট রাজননক্রেক দচহারা দপগে শুরু কগর, েখন এই দ াষ্ঠীর দনোরা োক্রিেনািুর আঞ্চক্রেক সরকাগরর কাগে োাঁ গদর দাক্রব 

জাক্রনগয় আগবদন রাগখন। েখনই োাঁ রা আক্রবষ্কার কগরন দে, অগনক রাজননক্রেক বযক্রিত্বই োাঁ গদর উগেগিযর প্রক্রে সহানুভূক্রেিীে। ক্রকন্তু োক্রিেনািুর 

রাজনীক্রে, অনযানয জায় ার রাজনীক্রের িেই, অক্রস্থ্র। েখন এই রাগজযর িাসকদগে বদে আগস, নাক্ররকুরাভার দ াষ্ঠী োাঁ গদর সিথযন হারান। ক্রকন্তু োাঁ রা 

ক্রনগজগদর সংকল্প দথগক ক্রবচক্রেে হন ক্রন। দে রাজননক্রেক দেই েিোয় থাকুক না দকন, োাঁ রা োাঁ গদর কাগেই আপীে কগরন ও ক্রনগজগদর আগবদন জানান। 

োাঁ রা অসংখয ক্রচঠি দেগখন, োর অগনকগুক্রেরই দকান উত্তর োাঁ রা পান ক্রন।    

 

েখন োাঁ রা োাঁ গদর আগবদগনর উত্তগর দকান প্রক্রেক্রিয়া পান না, এবং দরজাগুক্রে োাঁ গদর িুগখর উপর বন্ধই দথগক োয়, োাঁ রা ক্রবকল্প পন্থার সন্ধান করগে 

থাগকন। আঞ্চক্রেক সরকাগরর এই ক্রনক্রিয়োর পর োাঁ রা জােীয় স্তগর োাঁ গদর দৃক্রষ্ট দ ারান। ২০১৬ সাে দথগক নাক্ররকুরাভাররা সং ঠিেভাগব ক্রদল্লীগে োোয়াে 

করগে শুরু কগরন। ক্রদল্লীগে কগোর আবহাওয়া এবং থাকার জায় া ও অনযানয প্রগয়াজনীয় ক্রজক্রনগসর অভাব থাকা সগেও, োাঁ রা েন্তর িন্তগর বগস দী য 

অনিন ধিয ট চাক্রেগয় োন। ক্রিক্রিয়া এই ধিয গটর প্রক্রে দকানও িগনাগো  না ক্রদগেও, োাঁ রা োাঁ গদর অবস্থ্াগন অনি থাগকন।     

   



 

দে ক্রবেটি নাক্ররকুরাভার দ াষ্ঠীগক (কুরুক্রভক্কারন সম্প্রদায়সহ) েপক্রসক্রে উপজাক্রের িেযাদা দদওয়ার প্রস্তাব কগর, দসটি অগনকবারই দোকসভায় দপ াঁগেগে। 

২০১৬ সাগে, েখন এটিগক ক্রনগয় দোকসভায় আগোচনার সিয় আগস, ঠিক দসই ক্রদনই, প্রধানিন্ত্রী নগরন্দ্র দিাদী অপ্রেযাক্রিেভাগব দনাটবিীর কথা দ াষণা 

কগরন। সারা দদি েখন এই ক্রবষয়টি ক্রনগয় উত্তাে, ভারেীয় সংসগদর দকানও সদসযই নাক্ররকুরাভারগদর েপক্রসক্রে উপজাক্রে িেযাদা পাওয়ার ক্রবেটিগক ক্রনগয় 

আগোচনা এগ াগে চাইক্রেগেন না।      

 

এই ধাক্কাটি সগেও, নাক্ররকুরাভাররা ক্রদল্লী দথগক ক্রফগর োন এবং েপক্রসক্রে উপজাক্রে িেযাদা পাওয়া দকন গুরুত্বপূণয, দস ক্রবষগয় োাঁ রা োাঁ গদর দ াষ্ঠীর অনযানয 

সদসযগদর ক্রিক্রেে কগরন। এইবার, োাঁ গদর রাজননক্রেক প্রগচষ্টা আন্তজয াক্রেক িগনাগো  দপগে শুরু কগর।  ণিাধযগির সাহাগেয নাক্ররকুরাভাররা আন্তজয াক্রেক 

সহায়ো প্রাথযনা কগরন এবং ক্রনয়ক্রিেভাগব আন্তজয াক্রেক পক্রিে িহে ও সং েগনর সগে আগোচনায় অংি ক্রনগে শুরু কগরন।  এইভাগব, োাঁ রা ক্রনগজগদর 

জনয একটি ক্রভন্ন নাি  গি দোগেন – এিন একটি নাি ো োাঁ গদর ক্রনগজগদর প্রগচষ্টায় ক্রনক্রিযে, দকানও বক্রহরা গের আগরাপ করা নয়।     

    

এই সিক্রষ্ট ে প্রয়াগসর ফগেই, আজ নাক্ররকুরাভার সম্প্রদায় োাঁ গদর এই নব অক্রজয ে েপক্রসক্রে উপজাক্রে িেযাদা উদোপন করগেন (ো দথগক োাঁ গদর প্রেযািা 

অগনক উঁচু)। “এই েপক্রসক্রে িেযাদার িাধযগি, এে বেগরর েিাইগয়র পর, আিাগদর ক্রিো, কিযসংস্থ্াগনর সুগো , জীবনোত্রা এবং অনযানয প্রগয়াজনীয় 

ক্রবষগয়র দেগত্র অগনক উন্নয়ন  টগব।” ট্রাইবাে দসাসাইটির সম্পাদক ক্রেপ্পান্ন বের বয়সী অনুরাধা বগেন।  

 

নাক্ররকুরাবার সম্প্রদাগয়র এই জয় একটি স্মরণীয়  টনা এবং সািাক্রজক নযায় অজয গনর অক্রভিুগখ এক্র গয় চোর পগথ োাঁ গদর ক্রদক দথগক একটি সুক্রবিাে 

পদগেপ। এই জয় প্রিাণ কগর দে, ক্রবক্রভন্ন রাজননক্রেক স্তগর ক্রনরেস ও জটিে দক িে অবেম্বন কগর কাজ কগর দ গে এক সিয় সাফেয আসগবই। ক্রকন্তু এই 

জগয়র  টনাটি একটি প্রথি পদগেপ িাত্র। অগনক সিয়ই ভারগের সংরেণ বযবস্থ্াগক সিস্ত রাজননক্রেক দেই সিাগোচনা কগরন ও এই বযবস্থ্াগক হয় 

এগকবাগর েুগে দদওয়ার বা আরও ক্রবসৃ্তে করার কথা বগেন। এ কথা স্পষ্ট দে, সাে দিগকর দবিী আগ  প্রক্রেক্রষ্ঠে এই বযবস্থ্াগক সংগিাধন ও পক্ররবেয গনর 

প্রগয়াজন, োগে ো বেয িান ভারগের পক্ররক্রস্থ্ক্রেগক প্রক্রেফক্রেে কগর। ো হগে দে সিসযাগুক্রে উগে আগস, দসগুক্রের িুগখািুক্রখ হওয়া োগব এবং সিস্ত 

সুক্রবধাবক্রঞ্চে সম্প্রদাগয়র সািাক্রজক, অথযননক্রেক ও রাজননক্রেক েৎপরো অজয গনর পন্থার সাফেয স্বীকৃক্রে পাগব।          

 

ক্রিক্রিনা-আইওয়ানা ড্রাগ াক্রির ক্রনউ ইয়কয  ক্রবশ্বক্রবদযােগয়র ক্রেবাগরে িাক্রিগজর ক্রক্লক্রনকযাে অযাক্রসিযান্ট অধযাপক এবং “দয পাওয়ার অফ আক্রদভাক্রসজ অযান্ড 

দরািা অযাগেক্রসং দসািযাে জাক্রিস” (২০২২) বইটির দেখক। ক্রেক্রন ক্রসএএসআই ২০১৬ ক্রভক্রজটিং দফগো ক্রেগেন।    


