
॥ বনািধকার আiন সিঠক ভােব কাযর্করী করেত হেব॥ 
॥বনবাসীেদর uপর aতয্াচার বn করেত হেব॥ 

1757-েত পলাশীর যেুdর েশেষ iংেরজরা eেদেশর রাজা হoয়ার পরi সারা ভারত জেুড় েছাট-বেড়া 
aসংখয্ আিদবাসী িবেdােহ আসমdুিহমাচল েকঁেপ oেঠ। বাব ু েগা ীর মানষুেদর কােছ iংেরজ শাসন gহণেযাগয্তা 
লাভ করেলo িসেদা-কান-ুিবরসা eবং aরণয্িনভর্ র আিদবাসীরা gহণ কেরিন। বহুকাল ধের aরেণয্ বসবাসকারী 
মানষু তাঁেদর জ েল সরকার বা জিমদােরর দখলদাির িবনা pিতবােদ েমেন েনয় িন। েগাটা ঊিনশ শতক eবং 
িবশ শতেকর pথম িদেক, aরেণয্র aিধকােরর দাবীেত eেকর পর eক aভুয্থান ঘেট। িসংভূম-েছাটনাগপেুর মnুা 

eবং aনয্ানয্ আিদবাসীরা, গােঢ়ায়াল-kমায়ুেন  িকংবা তৎকালীন পা ােবর পাহািড়রা, মধয্pেদেশ বাiগারা বা 
রাঢ়বে র সাঁoতাল-kম রা িবেdােহ ফঁুেস uঠেল, iংেরজ সরকার আতি ত হেয় oেঠ। iংেরজ শাসকরা েশষ পযর্n 
িবেdাহীেদর পরাs করেত সkম হয় eবং ফাঁিসকােঠ ঝুিলেয় িবেরােধর িন িt কের। ঔপিনেবিশক শাসকরা aরণয্ 
সmেদর uপর দখল কােয়ম করেত eবং বন েথেক বনবাসী জনেগা ীগিুলেক সেুকৗশেল িবিcn করার uেdেশয্ 
1865-েত বনিবভাগ ৈতরী কের। 1878-e েদেশ pথম aরণয্-আiন pণীত হয়। িbিটশ সরকার সরাসির 
aরণয্ eলাকাগিুলেক ‘সংরিkত aরণয্’ বেল েঘাষণা কের। ধেরi েনoয়া হয়, েয জিম সরকােরর তােত aনয্ 
কােরার েকান aিধকার থাকেত পাের না। aরণয্িনভর্ র জনেগা ীর aরেণয্র uপর sাভািবক aিধকার খবর্ করা 
eবং তােদর sাধীনতায় হsেkেপর েসi হেলা শরু।ু  

িকn বন-আেnালনগিুলর pতয্k aিভঘাত, ঔপিনেবিশক সরকারেক বনবাসী মানষুেক িকছু সেুযাগ-সিুবধা 
সmpসারেণ বাধয্ কের। েছাটনাগপেুর ‘েছাটনাগপরু েটনািn eয্াk’, গােঢ়ায়াল-kমায়ুন a েল ‘বন-প ােয়ত eয্াk’ 
iতয্ািদ আiন বনবাসী মানেুষর aরেণয্র aিধকার সীিমত aেথর্ sীকার কের। 

sাধীনতার পর 1952 সােলর  ‘aরণয্ নীিতেত’ (National Forest Policy, 1952) aরেণয্র oপর 
aরণয্বাসীেদর aিধকােরর p িটেক আমলi েদoয়া হয় না। eকিদেক aবােধ জ ল কাটা চলেত থােক, aপরিদেক 

‘বkৃভূিম’ (Tree Lands) sাপেনর মেহাৎসব শরু ুহয়। 1953 েথেক জিমদার o ভূsামীেদর aিধকাের থাকা 
জ ল েদশীয় রাজয্গিুলর aিধকারভুk জ লগিুল aিধgহণ কের সরকাির জ েল পিরণত করা হয়। eকতরফাভােব 
েঘািষত সরকাির জ েল েয মানেুষরা েথেক েগেলন, তাঁরা eiভােব ঢুেক পড়েলন রাে র খাস তালেুক, েযখােন 
gামীণ মানষু মােti aনpুেবশকারী, কাঠেচার। তাঁেদর িনেয় সরকার যা iেc তাi করেত পাের — মারধর, খনু, 
েযৗন িনপীড়ন — েকাথাo েকান জবাবিদিহর দরকার েনi। েদেশর আiেনর েতায়াkা না কের তাঁেদর গিুল কের 
হতয্া করা হেc eবং তা’ সরকার, আiন eবং সমােজর কােছ মানয্তাo আদায় করেছ। aিত সmpিত utরবে  
পিুলেশর গিুলেত িনহত হেয়েছ শয্াম oঁড়াo, সেুরশ রাভা, আহত হেয়েছন আরo aেনক aরণয্বাসী মানষু। 
সাmpিতক কােল ভারতবেষর্ aনূয্ন 3 লk পিরবার aরণয্ভূিম েথেক uেcদ হেয়েছন। 

2002-eর েশষেশিষ েদেশর িবিভn pােnর আিদবাসী eবং aরণয্-িনভর্ র জনেগা ীগিুল সরকাির uেcদ 
pিkয়ার িবরেুd েজাট বাঁধেত শরু ু কেরন। uিরষয্া, মহারা , গজুরাত, রাজsান, তািমলনাড়,ু পি মব , 
ঝারখn, মধয্pেদেশ uেcেদর িবরেুd কেয়ক হাজার দাবীপt জমা পেড়। utরpেদশ, িবহাের মানষু জ ল-জিম 
পনুরায় দখল িনেত শরু ুকের। িবপােক পেড়, েকndীয় সরকার 2004 সাল েথেক uেcদ বn করেত নানািবধ 
পদেkপ িনেত শরু ুকের। আেnালেনর িনরnর চােপ 2005 সােল সরকার সংসেদ বনািধকার িবল েপশ কের। দীঘর্ 
িবতেকর্ র পর 2006 সােলর 18i িডেসmর, েলাকসভা িবলিট aনেুমাদন কের। 2007 সােলর 31েশ িডেসmর ei 
আiনিট “বনবাসী তফিশলী জনজািত eবং aনয্ানয্ পরmরাগত বনবাসীেদর বনািধকার sীকার আiন, 2006” 
[Scheduled Tribes and other Traditional Forest dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006] 
নােম আনু ািনক ভােব িবjািপত হয়।  

ei আiন aরণয্বাসী মানষুেদর েয সমs aিধকার sীকার কেরেছ, তার মেধয্ গরুtুপূণর্ কেয়কিট হেলা- 
* aরণয্ হেলা gামসভার সাধারণ সmিt (সরকাির সmিt নয়, 2ক ধারা)। 
* aরণয্বাসী মানেুষর েয েকান aরেণয্র jালািন কাঠ, বাঁশ, ঘাস, ফলমলূ, েভষজ uিdদ, লতাপাতা সহ 
কাঠ বয্তীত েয েকান বনজ সmদ (eনিটeফিপ) েভাগ করার aিধকার (3খ ধারা)।  
[aথর্াৎ gামসভার আoতায় থাকা aরেণয্ aিধকারpাp বনবাসীরা যিদ েযৗথভােব/ বয্িkগতভােব ei 
সmেদর মািলক হয়, তেব বনিবভাগ বা সরকােরর েসখােন আiনতঃ আেদৗ েকানo aিধকার থােক না।] 



* পরুেনা জিমদারী বা রাজকীয় aরেণয্ বসবাসকাির েগা ীরা েয সমs েগা ীগত aিধকার েভাগ করেতন, 
eখন তাঁরা আiনতঃ েসi সকল aিধকার (aরেণয্ কাঠ, লাkা সহ aনয্ানয্ চােষর aিধকার) েভাগ 
করেবন। 
* 2005 সােlর 13-i িডেসmেরর আেগ যাঁরা aরণয্ a েল iতsতঃ বসবাস করেতন, তাঁরা তােঁদর 
দখেল 4 েহkর পযর্n জিম রাখেত পারেবন।  
ei আiেনর মলূ সরু হেলা েয ei বনািধকার আiন রপূািয়ত করার আসল মািলক হেলন aরণয্ anগর্ত 

gােমর মানষুরা। তাঁরা েয a লিটেক gাম বলেবন, ei আiন মেত েসi a লিট gাম িহসােব sীকৃিত পােব। 
gামসভার দiু-তৃতীয়াংশ সদেসয্র uপিsিতেত িসdাn িনেত হেব।  

gামসভা িবিভn েগা ী o বয্িkর aিধকার িবচার করার জনয্ গণশনুানীর মাধয্েম িলিপবd করেবন eবং 
বনজ সmেদর eকিট মানিচt psত করেবন। ei সমs কাজ সু ু ভােব সmn করার জনয্ gামসভার সদসয্েদর 
মেধয্ েথেক 15 জনেক িনবর্ািচত কের eকিট বনািধকার কিমিট ৈতির করেত হেব।  

ei আiেনর s  িনদান হেলা ei েয, 2005-eর 13i িডেসmেরর আেগ েথেক যাঁরা aরেণয্ বসবাস 
করেছন, তাঁেদর আর aনpুেবশকারী বলা যােব না; aরেণয্র কাঠ আহরণ তাঁেদর sাভািবক aিধকার। ‘কাঠেচার’ 
aপবাদ েথেক তাঁরা মিুk েপেলন। aথচ ei দiু aপরােধর ছুেতায় aরণয্বাসীেদর হতয্া করা হেc— eমনিক 
2005-eর িডেসmেরর পেরo।   

বনািধকার আiন pণয়েন সংসদীয় বামপnীরা সংসেদ iিতবাচক ভূিমক িনেলo, বাম শািসত রাজয্গিুলেত 
িকn ei আiেনর pেয়াগ হতাশাবয্ ক। 2010 সােলর aেkাবর পযর্n পি মবে  আেবদন জমা পেড়িছল 
1,37,162িট, পা া েদoয়া হেয়েছ 26,701িট (19%); েকরালায় 37,407িটর মেধয্ 16, 181 (43%); 
িtপরুায় 1,75,492িটর মেধয্ 1,17,404িট (67%)।  

aরণয্বাসী সংগিঠত হেcন— aিজর্ ত aিধকার রkা eবং pেয়ােগর জনয্ তাঁরা েজাট বাঁধেছন। 
েকাচিবহােরর িচলাপাতা বনা েলর 12িট gােমর aিধবাসীরা িনেজরাi িনজ িনজ a েল gামসভা psত কের আiন 
েমাতােবক জমােয়ত কের ‘aরণয্েkেt’ তাঁেদর aিধকার eবং কতৃেttর কথা েঘাষনা কেরেছন।তাঁরা সরকাির 
দpরগেুলােক িলিখতভােব জািনেয় িদেয়েছন েয gামসভার সmিত বয্তীত তাঁেদর eলাকার aরণয্ েথেক কাঠ eবং 
aনয্ানয্ বনজ সmদ আহরণ বা িবিk করা যােব না। কািশর্য়াং বন eলাকার তাiপ-ুেত, gাmাসীরা সরকাির 
কােঠর িডেপা pায় িতন মাস বn কের েদন। সnুরবেনর aিধবাসীরাo ei আiন সmেকর্ সেচতন হেয়েছন। 
aিধকােরর দাবীেত আেnালন েসখােনo িবsািরত হেc। 

বনািধকার আiেন aরণয্ সংরkেণ aরণয্বাসীর  iিতবাচক ভূিমকার েয sীকৃিত েদoয়া হেয়েছ, তার 
uপর িনভর্ র কেরi aরণয্ সংরkেণ aরণয্বাসীেদর ei aননয্ পদেkপ— আiেনর যথাযথ pেয়ােগর দৃ াn। 
eতিদন aরেণয্ সরকােরর েয সমs েবআiনী কাযর্কলাপ চলেতা, তা’ বn কের aরণয্ বাঁচােত aরণয্বাসীর ei 
আiনী পদেkপ। 

রাজৈনিতক দলগেুলা , সামািজক সংগঠন eবং গণতািntক মানষুরা aরণয্বাসীর aরণয্ সংরkেণর ei 
iিতবাচক লড়াi-e নানান সহায়ক ভূিমকা িনেত পােরন। gামসভার uপর kমতা নয্s করার দাবী সহ আiনী 
বয্বsা চাল ুকরার দাবী তুলেত পােরন। ‘কাঠেচার’ aপবাদ িদেয় aরণয্বাসীেদর হতয্ার িবরেুd েসাcার হেত 
পােরন। 

মানবজািতর েসi udেবর িদন েথেক যতিদন পযর্n aরেণয্ aরণয্বাসীর aিধকার সিুনিdর্  িছল, ততিদন 
aরণয্ িছেলা সরুিkত। সভয্ মানষু যখনi aরণয্বাসীেদর েথেক েসi aরেণয্র আিধকার িছিনেয় িনেয় aরণয্েক 
আর পাঁচটা পেণয্র মেতা েবসািতর িবষয় কের তুলেলা— aরণয্ ংস শরু ু হেলা। iিতহােসর চাকা ঘরুেছ। 
aরণয্বাসীর aিধকার রkার লড়াiেয় তার iি ত িমলেছ। আসনু, iিতহােসর দাবী িমিটেয় ei লড়াiেয় সািমল 
হi।  

সংgামী aিভনnন সহ — 
রা ীয় বনজন মজীিব ম ; নাগিরক ম ; নতুন শতক; বহৃtর কলকাতা খালপাড় o বিs uেcদ pিতেরাধ কিমিট; 
সnুরবন বনািধকার সংgাম কিমিট; eমেকিপ; র য্ািডকাল েসাসয্ািল ; িদশা; নয্াশনাল িফস oয়াকর্ াসর্ েফারাম 
4ঠা িডেসmর 2010 
কলকাতা 
আগামী 4ঠা িডেসmর 2010 কলকাতা কেলজ েsায়াের ু েড স হেল িবকাল 3টায় গণ-কনেভনশেন েযাগ িদন 

 
uেদয্াkা সংগঠনগিুলর পেk নব দt কতৃক pকািশত o pjা pকাশনী, 8, নরিসংহ েলন, কলকাতা-700009 কতৃক মিুdত 


