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বাযতফলষ এফং ছছাট যাজ্জেয প্রশ্ন: প্রাঙ্গিকতায নুন্ধান
ঙ্গফশ্বনাথ যকায
োঙ্গস্ট্োন্ট প্ররজ্পয, যাষ্ট্রঙ্গফজ্ঞান ঙ্গফবাগ, শ্রীচচতনে কজ্রজ, াফড়া, উত্তয ২৪ যগণা, ঙ্গিভফি, বাযত
Abstract
The Constitution of India describes India (i. e. Bharat) as a ‘Union of States’ not a federal union.
However the system of government introduced by the Constitution is federal. The Indian model of
federalism is unique in its own fetchers. In practice it is quite different from the classical models
found in countries like the United States of America, Canada and Australia. One distinguishing
feature is the unilateral power enjoyed by the Union Parliament to reorganize the political structure
of the country by forming new states and to alter the areas, boundaries or names of the existing
states. The increasing demand for new states within India raises a number of questions. After 1947
many smaller states were created but it is an on-going and endless process that remains unfinished.
There are, of course, practical and emotional considerations like culture, religion, language and a
sense of economic and regional deprivation. But dividing India and unitary system of India on such
fragile factors can only lead to anarchy. There is no immediate solution for whole and part of India
but it is a beginning of a new big problem. In this article, I am trying to raise a number of questions
regarding the demand for smaller states and its justification along with a brief suggestion.
Key Words: Smaller State, Changing India, State Reorganization, Union of States, Identity,
Regionalism.

বূঙ্গভকা: ফতষভান ভজ্ ছছাট যাজ্জেয দাফী বাযতী যাজচনঙ্গতক ঙ্গযভণ্ডজ্রয একঙ্গট নেতভ চঙ্গচষত  ঙ্গফতঙ্গকষত ঙ্গফল। ফাস্তফ
প্রজ্াজজ্ন বফঙ্গচত্রভ, এতফড় বূখণ্ডঙ্গবঙ্গত্তক বাযতফজ্লষ একঙ্গট নতুন যাজ্ষ্ট্রয গঠন জ্তআ াজ্য। ঙ্গকন্তু ঙ্গফলঙ্গট মখন জাঙ্গত
গঠজ্নয ভো ফনাভ জাতীতাফাদ, জাতী স্বাথষ ফনাভ অঞ্চঙ্গরকতাফাদ  ঙ্গফঙ্গিন্নতাফাদী অজ্দারন, জাতী ংঙ্গত ফনাভ
অত্মঙ্গযঙ্গচঙ্গত যক্ষা, ভ উন্নন  যাজচনঙ্গতক ক্ষভতায ঙ্গরজ্দ প্রজ্ফজ্য ুজ্মাগ ফনাভ ঙ্গনঙ্গদষষ্ট ছশ্রঙ্গণ স্বাথষযক্ষা প্রবৃঙ্গত
ঙ্গফলজ্য জ্ি মুক্ত জ্ মা তখন তা অয াধাযণ ঙ্গফল ঙ্গাজ্ফ থাজ্ক না।
উজ্েেভূ: ফতষভান প্রফজ্ন্ধ ভূরত দুঙ্গট ঙ্গফল নুন্ধাজ্নয প্রা থাকজ্ফ- (১) স্বাধীনতায ৬৮ (২০১৫) ফছয জ্য ছছাট
যাজ্জেয দাফী ছকন? এফং (২) এআ দাফীয প্রাঙ্গিকতাআ ফা কতখাঙ্গন।
গজ্ফলণা দ্ধঙ্গত: প্রফন্ধঙ্গটজ্ত ভূরত ভাধেঙ্গভক স্তজ্যয (Secondary Source) তথে ফেফায কযা জ্জ্ছ এফং ফণষনাভূরক
দ্ধঙ্গতয অশ্র গ্রণ কযা জ্জ্ছ।
স্বাধীনতায ংকট: ছছাট যাজ্জেয দাফীয প্রাঙ্গিকতা নুধাফজ্ন স্বাধীনতাকারীন  স্বাধীজ্নাজ্ত্তায বাযত যাজ্ষ্ট্রয অথষ-াভাঙ্গজক
 যাজচনঙ্গতক-াংস্কৃঙ্গতক ঙ্গবভুখ নুধাফজ্নয প্রজ্াজন অজ্ছ। ঙ্গিতী ঙ্গফশ্বমুদ্ধ াধাযণ বাযতীজ্দয জনে ঙ্গনজ্ এজ্ঙ্গছর
থষচনঙ্গতক ছক্ষজ্ত্র চযভ ভুদ্রাস্ফীঙ্গত, ঙ্গফৃঙ্খরা অয দুঙ্গবষক্ষ। মঙ্গদ, এআ ভকাজ্র বাযতী ুুঁঙ্গজঙ্গত ছশ্রঙ্গণয থষচনঙ্গতক 
াভাঙ্গজক ঙ্গক্ত ফহুরাংজ্ ফৃঙ্গদ্ধ া। এআ ঙ্গক্ত জ্নক ছক্ষজ্ত্র উদ্ভুত ঙ্গযঙ্গিঙ্গতজ্ত ঙ্গজঙ্গনজ্ত্রয ফঙ্গধষত চাঙ্গদায ুজ্মাগ ঙ্গনজ্
নো জ্থ এজ্ঙ্গছর। এআ মষাজ্ ছনতৃজ্ে ঙ্গধঙ্গিত যাজচনঙ্গতক ছগািীয ঙ্গছর গবীয ঙ্গবজ্ঞতা  মজ্থষ্ট উৎকলষম্পন্ন
যাজচনঙ্গতক  ছকৌরগত দক্ষতা। যঙ্গদজ্ক, বাযতী ভাজ্জয ঙ্গনম্নফতষী স্তযগুজ্রা াংস্কৃঙ্গতক ঙ্গদক ছথজ্ক িাদদ,
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াংগঠঙ্গনকবাজ্ফ দুফষর  যাজচনঙ্গতক ঙ্গদক ছথজ্ক ুুঁঙ্গজঙ্গত ফা ফুজ্জষাা ছশ্রঙ্গণয তুরনা কভ ছচতনাঙ্গফঙ্গষ্ট। তাছাড়া, এুঁজ্দয
ছনতৃেদানকাযী ফেঙ্গক্তজ্দয যাজচনঙ্গতক প্রঙ্গতিা  ঙ্গবজ্ঞতা তুরনাভূরকবাজ্ফ কভ ঙ্গছর। পজ্র, এটা খুফ স্বাবাঙ্গফক ছম,
স্বাধীনতা যফতষী মষাজ্ বাযজ্তয জাতীতাফাদী অজ্দারজ্ন ুুঁঙ্গজঙ্গত ছশ্রঙ্গণযআ অঙ্গধতে থাকজ্ফ অয তা এআ ছশ্রঙ্গণয
স্বাজ্থষয নুকূর জ্ফ।যফতষী ভজ্ ছদখা ছগজ্ছ ছম, বাযত যাজ্ষ্ট্রয আঙ্গতা ঙ্গনঙ্গভষত জ্জ্ছ ঙ্গনভতাঙ্গিকতা, তীব্রতয
াম্প্রদাঙ্গকতা, ক্রভফধষভান অন্তঃপ্রাজ্দঙ্গক প্রঙ্গতিঙ্গিতা  কাজ্ভী স্বাথষযাণ ছগািীবুক্ত ছনতৃফৃদ কতৃষক গণ
অজ্দারনগুজ্রায ঙ্গফজ্যাঙ্গধতা ঙ্গকংফা ঙ্গফকৃঙ্গতয ভধে ঙ্গদজ্।
বাযতী জাতীতাফাদ  বাযতী জাতীতাফাদী অজ্দারজ্নয প্রধান রূকায বাযতী জাতী কংজ্গ্র ফুজ্জষাাজ্শ্রঙ্গণয
প্রঙ্গতঙ্গনঙ্গধে কজ্য। ঙ্গব্রজ্টজ্নয চযভ ংকটকারীন ফিা ফজ্চজ্ ফড় ুঙ্গফধা অদাজ্য জনে গণ অজ্দারজ্নয চা  তায
বীঙ্গতজ্ক ঙ্গছজ্ন ছযজ্খ কংজ্গ্র অরা-অজ্রাচনা  দয কলাকঙ্গলয প্রধান ছকৌরজ্ক অজ্যা দৃঢ়বাজ্ফ ফাস্তফাঙ্গত কজ্যঙ্গছর।
এআ ছকৌজ্রয নীঙ্গত ঙ্গছর ছদজ্য ভস্ত াম্রাজেফাদী জ্ন্তালজ্ক একটা গণ অজ্দারজ্ন রূান্তয ঘটাজ্না মা ফেআ
বফপ্লঙ্গফক স্তজ্য মাজ্ফ না থচ ছফ ফড় অকাজ্যয ুঙ্গফধা অদা  বাযতী ফুজ্জষাা ছশ্রঙ্গণয াজ্ত ক্ষভতা প্রতেষণ কযায
ফোাজ্য চা ফজা যাখজ্ত াযজ্ফ।ুুঁঙ্গজঙ্গত ছশ্রঙ্গণ এটা ফুজ্ঝঙ্গছর ছম, একটা বফপ্লঙ্গফক গণ অজ্দারন শুধু ঙ্গব্রঙ্গট
াম্রাজেফাজ্দয ফানআ ঘটাজ্ফ না, ছআ াজ্থ বাযতী বূ-ম্পঙ্গত্তয ঙ্গধকাযী ছশ্রঙ্গণগুঙ্গরয ঙ্গফরুঙ্গি ঘটাজ্ফ।কংজ্গ্রজ্য
ন্তঙ্গনষঙ্গত এআ দুফষরতায কথা ভুঙ্গরভ াভন্ততাঙ্গিক-ধনতাঙ্গিক ছশ্রঙ্গণগুঙ্গরয দর ভুরীভ রীগ জানজ্তা ফজ্র তাুঁযা স্বাধীন
াঙ্গকিান যাজ্ষ্ট্রয ৃঙ্গষ্টজ্ক তাুঁজ্দয একভাত্র রক্ষে ফজ্র ছঘালণা কজ্য।কংজ্গ্রজ্য জ্ি দযকলাকঙ্গল কজ্য, াম্প্রদাঙ্গক
ছগারভাজ্রয ব ছদঙ্গখজ্ ফা াম্প্রদাঙ্গক বাগ-ফাজ্টাাযা নীঙ্গতয উজ্েখ কজ্য ভুরীভ রীগ তাুঁজ্দয দাফী অদাজ্য থজ্ক
অজ্যা ুগভ কজ্য ছতারায ছচষ্টা কজ্য।যঙ্গদজ্ক, মুজ্দ্ধয প্রথভ মষাজ্ নাৎী জাভষানী ছাো্ঙ্গবজ্ত আউঙ্গননজ্ক অক্রভণ
কযজ্র অয ঙ্গব্রজ্টন নোনে গণতািীক াম্রাজেফাদী ছদগুজ্রা ছাঙ্গবজ্ত আউঙ্গনজ্নয জ্ি বভত্রী ফন্ধজ্ন অফদ্ধ জ্র
কভুেঙ্গনস্ট্ াঙ্গটষ ঙ্গব্রঙ্গট াজ্কয ঙ্গফরুজ্দ্ধ স্বাধীনতায জনে কর প্রকায ংগ্রাজ্ভয ঙ্গফজ্যাঙ্গধতা কযজ্রা। মা বাযতী
জাতীতাফাদী ভুঙ্গক্ত ংগ্রাজ্ভয প্রঙ্গত ঙ্গফশ্বাঘাতকতা ঙ্গাজ্ফ ঙ্গচঙ্গিত জ্ যআর। ছভাট কথা র, ঙ্গিতী ঙ্গফশ্বমুজ্দ্ধয উদ্ভুত
ঙ্গযঙ্গিঙ্গতজ্ত ঙ্গব্রঙ্গট াম্রাজেফাদ, জাতী কংজ্গ্র, ভুরীভ রীগ নোনে যাজচনঙ্গতক দরগুঙ্গর ফজ্চজ্ ছফঙ্গ ুঙ্গফধা
রাজ্বয ঙ্গনজ ঙ্গনজ ঙ্গযকল্পনা গ্রণ কজ্য।১
স্বাধীজ্নাজ্ত্তায বাযতফজ্লষ ম্পঙ্গত্তয ঙ্গধকাযজ্ক ঙ্গনিতা ঙ্গদজ্ তজ্ফআ ১৯৪৯ াজ্রয ২৬ছ নজ্বম্বয গণঙ্গযলজ্দ ংঙ্গফধান
গৃীত জ্জ্ছ। মা প্রকাযান্তজ্য বাযত যাষ্ট্রজ্ক ফুজ্জষাা যাজ্ষ্ট্র ঙ্গযণত কজ্যজ্ছ। উজ্েখে, H. J. Laski তাুঁয The State in
Theory and Practice (1935) গ্রজ্ে ফজ্রজ্ছন ছম, ছম ভস্ত যাজ্ষ্ট্র ম্পঙ্গত্তয ফেঙ্গক্তগত ভাঙ্গরকানা থাকজ্ফ ফাস্তজ্ফ ছখাজ্ন
ক্ষাঙ্গতেূণষ বায থাকজ্ফআ।২ ভাকষ জ্নকটা একআযকভ বাজ্ফ যাষ্ট্রজ্ক ছশ্রঙ্গণ ছালজ্ণয মি ঙ্গাজ্ফ প্রঙ্গতন্ন
কজ্যজ্ছন।ফস্তুত, স্বাধীজ্নাজ্ত্তায বাযতফজ্লষয রূান্তয অনা জ্ি ভূরত ধনতাঙ্গিক থ ধজ্য। স্বাধীজ্নাজ্ত্তায বাযতী যাষ্ট্র র
একঙ্গট ুুঁঙ্গজফাদী যাষ্ট্র। ঙ্গফঙ্গবন্ন যকাজ্যয (ছকন্দ্র  যাজ্জে) গৃীত নীঙ্গতয ভজ্ধে ঙ্গকছুটা াথষকে থাকজ্র ফজ্ক্ষজ্ত্রআ ুুঁঙ্গজফাদী
অথষ-াভাঙ্গজক জ্থয স্পষ্ট অবাল যজ্জ্ছ। ছম অবাল াজ্ভেয ফাআনাঙ্গযগুঙ্গরজ্ক ঙ্গজআজ্ যাখজ্ত াামে কজ্যজ্ছ। মা
জ্যাজ্ক্ষ এক ছশ্রঙ্গণয বাযতীজ্দয িাযা অয এক ছশ্রঙ্গণয বাযতীজ্দয ছালণ  ঙ্গনমষাতজ্নয থজ্ক প্রস্ত কজ্যজ্ছ। াভঙ্গগ্রক
বাজ্ফ এআ ভস্ত ঙ্গফলগুঙ্গর বাযতী জাতীতাফাদজ্কআ প্রজ্শ্নয াভজ্ন ছঠজ্র ঙ্গদজ্জ্ছ ছতভঙ্গন, ৃথক ছছাট যাজ্জেয দাফী 
তায গঠন প্রঙ্গক্রাজ্ক একঙ্গট চরভান ভো ঙ্গাজ্ফ প্রঙ্গতন্ন কজ্য তুজ্রজ্ছ।
স্বাধীজ্নাজ্ত্তায বাযতফজ্লষ যাজে গঠন  ুনগষঠন: বাযতী ংঙ্গফধাজ্নয ১ (১) নং ধাযা বাযতজ্ক ‘যাজেভূজ্য একঙ্গট
আউঙ্গনন’ (a Union of States) ফজ্র ফণষনা কযা জ্জ্ছ।৩ ংঙ্গফধাজ্নয ছকাথা বাযতজ্ক মুক্তযাষ্ট্র ফজ্র উজ্েখ কযা
ঙ্গন। গণঙ্গযলজ্দ নুঙ্গিত ঙ্গফতজ্কষয ভ ড. ঙ্গফ. অয. অজ্ম্বদকয বাযতফলষজ্ক ‘যাজেভূজ্য একঙ্গট আউঙ্গনন’ ফরায
ছছজ্ন দুঙ্গট কাযজ্ণয উজ্েখ কজ্যঙ্গছজ্রন, মথা-১) ঙ্গফঙ্গবন্ন িযাজ্জেয ভজ্ধে চুঙ্গক্তয পজ্র বাযত যাষ্ট্র গঙ্গঠত ঙ্গন এফং ২)
বাযতী আউঙ্গনন ছথজ্ক ঙ্গফঙ্গিন্ন ায ছকান ঙ্গধকায িযাজেগুঙ্গরয ছনআ। মঙ্গদ একথা স্বীকায কযায ছকান ফকা ছনআ
ছম গঠনগত ঙ্গদক ছথজ্ক বাযজ্তয ানফেফিা মুক্তযাষ্ট্রীপ্রঙ্গতভ। প্রথভ তঙ্গজ্র ফঙ্গণষত ংঙ্গফধাজ্নয ১ (২) নং ধাযা নুাজ্য
যাজেভূ এফং ছকন্দ্রাঙ্গত ঞ্চরগুঙ্গরজ্ক ঙ্গনজ্ বাযজ্তয বূখণ্ড গঙ্গঠত জ্ফ। ১৯৫০ াজ্রয ২৬ ছ জানুাঙ্গয ংঙ্গফধান
প্রফঙ্গতষত ায ভ বাযতী আউঙ্গনজ্নয ন্তবূক্ত বূখন্ডজ্ক ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ এফং ‘ঘ’- এআ চাযঙ্গট ছশ্রঙ্গণজ্ত বাগ কযা
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জ্ঙ্গছর। ৯ঙ্গট (ভাদ্রাজ, ছফাম্বাআ, াঞ্জাফ, ঙ্গফায, উঙ্গড়লো, ঙ্গিভফি, মুক্তপ্রজ্দ, ভধেপ্রজ্দ, অাভ) ঙ্গব্রঙ্গট গবনষয
াঙ্গত প্রজ্দজ্ক ‘ক’, ৮ঙ্গট (যাজিান, ভীূয, জম্মু  কাশ্মীয, ঙ্গত্রফাঙ্কুয-ছকাঙ্গচন, ভধে বাযত, াঙ্গতারা  ূফষ াঞ্জাফ
যাজে আউঙ্গনন, ছৌযাষ্ট্র, াদ্রাফাদ) ছদী যাজে (Princely States) -ছক ‘খ’, ১০ঙ্গট (অজভীয, বূার, কুগ,ষ
কি, ঙ্গফন্ধেপ্রজ্দ, ঙ্গদঙ্গে, ভঙ্গণুয, ঙ্গত্রুযা, ঙ্গভাচরপ্রজ্দ) ূফষতন প্রধান কঙ্গভনায াঙ্গত প্রজ্দ  প্রধান কঙ্গভনায
াঙ্গত প্রজ্দজ্য ভমষাদামুক্ত ছদী ছকন্দ্রাঙ্গত যাজেগুঙ্গরজ্ক ‘গ’ এফং ‘ঘ’ ছশ্রঙ্গণবুক্ত অদাভান  ঙ্গনজ্কাফয িীুঞ্জজ্ক
ছকজ্ন্দ্রয প্রাঙ্গনক ঞ্চর ঙ্গাজ্ফ ঙ্গচঙ্গিত কযা । ১৯৫৩ াজ্র ন্ধ্রপ্রজ্দ নাভক নতুন যাজে ৃঙ্গষ্ট  এফং তা ‘ক’
ছশ্রঙ্গণবুক্ত । পজ্র, ‘ক’ ছশ্রঙ্গণবুক্ত যাজ্জেয ংখো ছফজ্ড়  ১০।৪
১৯৫০ াজ্রয এআ ছশ্রঙ্গণ ঙ্গফবাজন ঙ্গছর ভূরত একঙ্গট ন্তফতষীকারীন ফেফিা। বফঙ্গচত্রভ বাযতফজ্লষয ঙ্গস্তে মাজ্ত ছকান
বাজ্ফ ঙ্গফন্ন জ্ না জ্ড় ছজনে ঐকেফদ্ধ বাযতফজ্লষয রজ্ক্ষে ংঙ্গফধাজ্নয ২-৪ নং ধাযাগুঙ্গরজ্ত যাজে গঠন  যাজে ুনগষঠন
প্রবৃঙ্গত ঙ্গফলজ্য ংিান যাখা জ্জ্ছ। যাজেগঠন ফরজ্ত ঙ্গফদেভান এক ফা একাঙ্গধক যাজ্জেয ংজ্ক ঙ্গনজ্ একঙ্গট নতুন যাজে
ৃঙ্গষ্ট কযাজ্ক ছফাঝা। অয যাজে ুনগষঠন ফরজ্ত ঙ্গফদেভান এক ফা একাঙ্গধক িযাজ্জেয বূখণ্ডগত ঙ্গযফতষন ফা ুনঙ্গফনষ ো
াধনজ্ক ছফাঝা।এআ ঙ্গাজ্ফ, একাঙ্গধক যাজ্জেয ংমুঙ্গক্তকযণ, একঙ্গট যাজেজ্ক ঙ্গফবক্ত কজ্য একাঙ্গধক যাজ্জে ঙ্গযণত কযা
ঙ্গকংফা ছকান ছকন্দ্রাঙ্গত ঞ্চর ফা তায একঙ্গট ং ঙ্গনজ্ নতুন যাজে গঠন কযা জ্র তাজ্ক যাজে ুনগষঠন ঙ্গাজ্ফ ঙ্গচঙ্গিত
কযা মা। ংঙ্গফধাজ্নয ৩ নং ধাযা নুাজ্য যাজে গঠন  ুনগষঠজ্নয ক্ষভতা ারষাজ্ভজ্ন্টয াজ্ত ঙ্গষত জ্জ্ছ। এআ ধাযা
নুাজ্য ারষাজ্ভন্ট অআন প্রণজ্নয ভাধেজ্ভ ছম ছকান িযাজ্জেয ছকান ঞ্চরজ্ক ৃথক কজ্য, দুআ ফা তজ্তাঙ্গধক িযাজে
ফা তাজ্দয ংজ্ক ংমুক্ত কজ্য থফা ছকান একঙ্গট ঞ্চরজ্ক নে একঙ্গট িযাজ্জেয ংজ্য জ্ি ংমুক্ত কজ্য- (১) নতুন
যাজে গঠন কযজ্ত, (২) ছম ছকান িযাজ্জেয অতন ফৃঙ্গদ্ধ কযজ্ত, (৩) ছম ছকান িযাজ্জেয অতন হ্রা কযজ্ত, (৪)
ছম ছকান িযাজ্জেয ীভানা ঙ্গযফতষন কযজ্ত এফং (৫) ছম ছকান িযাজ্জেয নাভ ঙ্গযফতষন কযজ্ত াজ্য।৫ তজ্ফ যাজে
গঠন  ুনগষঠন ংক্রান্ত ঙ্গফর যাষ্ট্রঙ্গতয ুাঙ্গয ছাড়া ারষাজ্ভজ্ন্ট উত্থান কযা মা না। অফায এআ ধযজ্ণয ঙ্গফর
ারষাজ্ভজ্ন্ট উত্থাজ্নয ূজ্ফষ যাষ্ট্রঙ্গত ংঙ্গিষ্ট যাজ্জেয ভতাভত গ্রজ্ণয জনে ঙ্গফরঙ্গটজ্ক যাজে অআনবায কাজ্ছ ছপ্রযণ কযজ্ত
াজ্যন। যাষ্ট্রঙ্গত ঙ্গনধষাঙ্গযত একঙ্গট ঙ্গনঙ্গদষষ্ট ভজ্য ভজ্ধে ংঙ্গিষ্ট যাজেজ্ক আ ঙ্গফলজ্ ভতাভত জ্ঞান কযজ্ত । তজ্ফ যাজে
যকাজ্যয ভতাভত গ্রণ কযজ্ত যাষ্ট্রঙ্গত ফাধে নন। ফেঙ্গতক্রভ র, ংঙ্গফধাজ্নয ৩৭০ নং ধাযা নুাজ্য জম্মু  কাশ্মীয
যাজ্জেয নাভ, অতন  ীভানা ঙ্গযফতষজ্নয জনে আ যাজ্জেয ম্মঙ্গত ফেআ গ্রণ কযজ্ত ।
ংঙ্গফধান যচনাকাজ্র বালাঙ্গবঙ্গত্তক যাজে গঠজ্নয জনে বাযজ্তয ঙ্গফঙ্গবন্ন ংজ্ ঙ্গফজ্লত দঙ্গক্ষণ বাযজ্ত ছজাযদায দাঙ্গফ
উজ্ঠঙ্গছর। ঙ্গযফঙ্গতষত ঙ্গযঙ্গিঙ্গতজ্ত বালাঙ্গবঙ্গত্তক যাজে ুনগষঠজ্নয ছমৌঙ্গক্তকতা ঙ্গফচায ঙ্গফজ্ফচনায জনে গণঙ্গযলজ্দয বাঙ্গত ড.
যাজ্জন্দ্র প্রাদ ১৯৪৮ াজ্রয ১৭আ জুন এরাফাদ াআজ্কাজ্টষয তদানীন্তন ঙ্গফচাযঙ্গত এ. ছক. দাজ্যয বাঙ্গতজ্ে
‘বালাঙ্গবঙ্গত্তক প্রজ্দ কঙ্গভন’ (Linguistic Provinces Commission) ঙ্গনজ্াগ কজ্যঙ্গছজ্রন। আ কঙ্গভন ‘দায কঙ্গভন’
নাজ্ভ ঙ্গযঙ্গচত। ১৯৪৮ াজ্রয ১০আ ঙ্গডজ্ম্বয দায কঙ্গভন যকাজ্যয কাজ্ছ ছম ঙ্গযজ্াটষ ছ কজ্য তাজ্ত বালাঙ্গবঙ্গত্তক যাজে
ুনগষঠজ্নয ঙ্গযফজ্তষ প্রাঙ্গনক ুঙ্গফধায জনে যাজে ুনগষঠজ্নয ুাঙ্গয কযা । কঙ্গভন অজ্যা ফজ্র ছম, ভূরত বালায
ঙ্গবঙ্গত্তজ্ত যাজে ুনগষঠন কযা জ্র তা বাযজ্তয ফৃত্তয স্বাজ্থষয ঙ্গযেী জ্ফ। ঙ্গকন্তু দায কঙ্গভজ্নয ুাঙ্গযজ্য ঙ্গফরুজ্দ্ধ ফোক
ঙ্গফজ্ক্ষাব প্রদঙ্গষত জ্র ১৯৪৮ াজ্রয ঙ্গডজ্ম্বয ভাজ্ নুঙ্গিত কংজ্গ্রজ্য জুয ঙ্গধজ্ফজ্ন বালাঙ্গবঙ্গত্তক যাজে ুনগষঠন
ঙ্গফলঙ্গট ুনঙ্গফজ্ষ ফচনায জনে জযরার ছনরু, দষায ফেববাআ োজ্টর  ট্টঙ্গব ীতাযাভাাজ্ক ঙ্গনজ্ একঙ্গট কঙ্গভঙ্গট গঠজ্নয
ঙ্গদ্ধান্ত গৃীত । আ কঙ্গভঙ্গট ছজ. ঙ্গব. ঙ্গ. কঙ্গভঙ্গট নাজ্ভ ঙ্গযঙ্গচত। ১৯৪৯ াজ্রয ১রা এঙ্গপ্রর প্রকাঙ্গত কঙ্গভঙ্গটয ঙ্গযজ্াজ্টষ
বালাঙ্গবঙ্গত্তক যাজে ুনগষঠন ম্ভাফনাজ্ক ফাঙ্গতর কজ্য ছদ। তজ্ফ, ঙ্গযজ্াজ্টষ একথা ফরা  ছম, জনাধাযজ্ণয একঙ্গট ফড়
ং চাআজ্র ীঙ্গভতবাজ্ফ বালাঙ্গবঙ্গত্তক যাজে ুনগষঠজ্নয ফেফিা গ্রণ কযা ছমজ্ত াজ্য। ঙ্গযজ্াজ্টষয এআ ংঙ্গটজ্ক কাজ্জ
রাঙ্গগজ্ ছতজ্রগু বালাবালী ছরাজ্কযা ৃথক যাজ্জেয দাঙ্গফজ্ত ফোক অজ্দারন গজ্ড় ছতাজ্র। ছল মষন্ত ১৯৫৩ াজ্র
ছকন্দ্রী যকায ফাধে জ্ ভাদ্রাজ্জয ছতজ্রগু বালাবালী উত্তয ংজ্ক ঙ্গনজ্ ন্ধ্রপ্রজ্দ নাজ্ভ একঙ্গট নতুন যাজে গঠন কজ্য।
উজ্েখে, স্বাধীন বাযতফজ্লষ বালাঙ্গবঙ্গত্তক যাজে গঠজ্নয ূত্রাত ঘজ্ট এখান ছথজ্কআ।
ন্ধ্র যাজে প্রঙ্গতিায দাঙ্গফ ছকন্দ্রী যকায ছভজ্ন ছনায য বাযজ্তয ঙ্গফঙ্গবন্ন ঞ্চজ্র বালাঙ্গবঙ্গত্তক যাজে গঠজ্নয দাঙ্গফ
ফোক অকায ধাযণ কযজ্ত থাজ্ক। এআ ফিা ছকন্দ্রী যকায ১৯৫৩ াজ্রয ২২ছ ঙ্গডজ্ম্বয ‘State
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Reorganisation Commission’ গঠন কজ্য। এআ কঙ্গভজ্নয বাঙ্গত ঙ্গছজ্রন ুঙ্গপ্রভজ্কাজ্টষয প্রাক্তন ঙ্গফচাযঙ্গত পজর

অঙ্গর এফং য দুআ দে ঙ্গছজ্রন ছক. এভ. াঙ্গনক্কয  হৃদনাথ কুঞ্জরু। ১৯৫৫ াজ্রয ৩০ছ ছজ্েম্বয কঙ্গভন ছকন্দ্রী
যকাজ্যয কাজ্ছ ঙ্গযজ্াটষ ছ কজ্য। প্রদত্ত ঙ্গযজ্াজ্টষ ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’  ‘ঘ’ ছশ্রঙ্গণবুক্ত যাজেগুঙ্গরয ঙ্গফজ্রাাধন কজ্য ভগ্র
ছদজ্ক ১৬ঙ্গট যাজ্জে এফং ৩ঙ্গট ছকন্দ্রাঙ্গত ঞ্চজ্র ঙ্গফবক্ত কযায ুাঙ্গয কযা । ১৬ঙ্গট যাজে র-ন্ধ্রপ্রজ্দ, অাভ,
ঙ্গফায, ছফাম্বাআ, াদ্রাফাদ, জম্মু-কাশ্মীয, কণষাটক, ছকযারা, ভধেপ্রজ্দ, ভাদ্রাজ, উঙ্গড়লো, াঞ্জাফ, যাজিান,
উত্তযপ্রজ্দ, ঙ্গফদবষ এফং ঙ্গিভফি। ৩ঙ্গট ছকন্দ্রাঙ্গত ঞ্চর র- ঙ্গদঙ্গে, ভঙ্গণুয এফং অদাভান  ঙ্গনজ্কাফয িীুঞ্জ।
ছকন্দ্রী যকায এআ কঙ্গভজ্নয ুাঙ্গয ংজ্াধনী গ্রণ কজ্য ১৯৫৬ াজ্র ‘State Reorganisation Act’ প্রণন
কজ্য। এআ অআজ্নয ভাধেজ্ভ ১৪ঙ্গট যাজে  ৬ঙ্গট ছকন্দ্রাঙ্গত ঞ্চর গঙ্গঠত । ১৪ঙ্গট যাজে র-ন্ধ্রপ্রজ্দ, অাভ, ঙ্গফায,
ছফাম্বাআ, জম্মু-কাশ্মীয, ছকযারা, ভধেপ্রজ্দ, তাঙ্গভরনাড়ু, ভাআজ্ায, উঙ্গড়লো, াঞ্জাফ, যাজিান, উত্তযপ্রজ্দ এফং
ঙ্গিভফি। ৬ঙ্গট ছকন্দ্রাঙ্গত ঞ্চর র- ঙ্গদঙ্গে; ঙ্গভাচর প্রজ্দ; ভঙ্গণুয; ঙ্গত্রুযা; অদাভান  ঙ্গনজ্কাফয িীুঞ্জ এফং
রাক্ষািী, ঙ্গভঙ্গনক  অঙ্গভনঙ্গদঙ্গব িীুঞ্জ।৬
১৯৫৬ াজ্র যাজে ুনগষঠন অআজ্নয ভাধেজ্ভ ঙ্গধকাং বালাঙ্গবঙ্গত্তক যাজে গঙ্গঠত জ্র ভো ঙ্গভটর না। যফতষী ভজ্
নতুন যাজে গঠজ্নয জনে যাজচনঙ্গতক অজ্দারন ঙ্গযরঙ্গক্ষত জ্জ্ছ এফং নতুন যাজে গঙ্গঠত জ্জ্ছ। ২০১৪ ার মষন্ত
ঙ্গফঙ্গবন্ন ভজ্ যাজে ুনগষঙ্গঠত জ্জ্ছ মায ঙ্গযণঙ্গতজ্ত অজ যাজ্জেয ংখো দাুঁঙ্গড়জ্জ্ছ ২৯ এফং ছকন্দ্রাঙ্গত ঞ্চর
দাুঁঙ্গড়জ্জ্ছ ৭। ২৯ঙ্গট িযাজে র- ১. উত্তয প্রজ্দ (২২ভাচষ ১৯০২, ংমুক্ত প্রজ্দ ঙ্গাজ্ফ), ২. অাভ (১রা এঙ্গপ্রর,
১৯১২, অাভ প্রজ্দ ঙ্গাজ্ফ), ৩. উঙ্গড়লো (১রা এঙ্গপ্রর, ১৯১২, উঙ্গড়লো প্রজ্দ ঙ্গাজ্ফ), ৪. ঙ্গফায (১রা এঙ্গপ্রর,
১৯৩৬), ৫. াঞ্জাফ (১৫ গস্ট্, ১৯৪৭, ূফষ ঞ্জাফ ঙ্গাজ্ফ), ৬. ঙ্গিভফি (১৫ গস্ট্, ১৯৪৭), ৭. ভধেপ্রজ্দ (১৫
গস্ট্, ১৯৪৭), ৮. জম্মু-কাশ্মীয (২৬ জ্টাফয, ১৯৪৭), ৯. যাজিান (২৬ জানুাঙ্গয, ১৯৫০), ১০. তাঙ্গভরনাড়ু (২৬
জানুাঙ্গয, ১৯৫০, ভাদ্রাজ ঙ্গাজ্ফ), ১১. ন্ধ্রপ্রজ্দ (১রা জ্টাফয, ১৯৫৩, ন্ধ্র ছস্ট্ট ঙ্গাজ্ফ), ১২. ছকযারা (১রা
নজ্বম্বয, ১৯৫৬), ১৩. কণষাটক (১রা নজ্বম্বয, ১৯৫৬), ১৪. ভাযাষ্ট্র (১রা ছভ, ১৯৬০), ১৫. গুজযাট (১রা ছভ,
১৯৬০), ১৬. নাগারোন্ড (১রা ঙ্গডজ্ম্বয, ১৯৬৩), ১৭. ঙ্গযানা (১রা নজ্বম্বয, ১৯৬৬), ১৮. ঙ্গভাচর প্রজ্দ (২৫
জানুাঙ্গয, ১৯৭১), ১৯. ভঙ্গণুয (২১ জানুাঙ্গয, ১৯৭২), ২০. ঙ্গত্রুযা (২১ জানুাঙ্গয, ১৯৭২), ২১. ছভঘার (২১
জানুাঙ্গয, ১৯৭২), ২২. ঙ্গঙ্গকভ (১৬ ছভ, ১৯৭৫) ২৩. ঙ্গভজ্জাযাভ (২০ ছপব্রুাঙ্গয, ১৯৮৭), ২৪. রুনাচর প্রজ্দ (২০
ছপব্রুাঙ্গয, ১৯৮৭), ২৫. ছগাা (৩০ছভ, ১৯৮৭), ২৬. ছঙ্গত্রগড় (১রা জানুাঙ্গয, ২০০০, ভধেপ্রজ্দ ছবজ্ঙ), ২৭.
উত্তযাঞ্চর ফতষভাজ্ন উত্তযাখন্ড (৯ নজ্বম্বয, ২০০০, উত্তযপ্রজ্দ ছবজ্ঙ), ২৮. ঝাড়খন্ড (১৫ নজ্বম্বয, ২০০০, ঙ্গফায ছবজ্ঙ)
এফং ২৯. ছতজ্রিানা (২যা জুন, ২০১৪, ন্ধ্রপ্রজ্দ ছবজ্ঙ) । অয ৭ঙ্গট ছকন্দ্রাঙ্গত ঞ্চর র- ১. অদাভান  ঙ্গনজ্কাফয
িীুঞ্জ (১রা নজ্বম্বয, ১৯৫৬), ২. রাক্ষািী (১রা নজ্বম্বয, ১৯৫৬), ৩. দাদযা-নগয াজ্বঙ্গর (১১ গস্ট্, ১৯৬১), ৪.
দুজ্চঙ্গয (৭ জানুাঙ্গয ১৯৬৩), ৫. চন্ডীগড় (১রা নজ্বম্বয, ১৯৬৬), ৬. দভন  ঙ্গদউ (৩০ ছভ, ১৯৮৭) এফং ৭. ঙ্গদঙ্গে (১রা
ছপব্রুাঙ্গয ১৯৯২, জাতী যাজধানী ঞ্চর) ।৭
জাঙ্গত গঠন  জাতীতাফাদ: বাযতফজ্লষয স্বাধীনতা অজ্দারজ্নয আঙ্গতা  স্বাধীজ্নাজ্ত্তায বাযতফজ্লষয যাজে গঠন  যাজে
ুনগষঠন প্রঙ্গক্রা বাযতী জাঙ্গত গঠন (Nation Building)  জাতীতাফাজ্দয জ্ি গবীয বাজ্ফ ম্পকষমক্ত
ু । াধাযণ বাজ্ফ
জাঙ্গত ফরজ্ত এভন একঙ্গট ঐকেফদ্ধ জাতী জনভাজ্জয কথা ফরা  মাযা একঙ্গট ৃথক যাষ্ট্র গঠজ্নয অকাঙ্ক্ষাজ্ক ফাস্তজ্ফ
রূাণ কজ্য ফা রূাজ্ণয জনে স্বজ্চষ্ট । ঐকেফদ্ধ জাতী জনভাজ ভূরত ফাঙ্গেক  বাফগত উাদাজ্নয িাযা গঙ্গঠত।
ফাঙ্গেক উাদানগুঙ্গরয ভজ্ধে ছবৌজ্গাঙ্গরক ঐকে, ফং, বালা, যাজচনঙ্গতক ংগঠন  থষচনঙ্গতক ভস্বাথষ এফং বাফগত
উাদাজ্নয ভজ্ধে যাজচনঙ্গতক অকাঙ্ক্ষা  ঐঙ্গতাঙ্গক ঐকে ঙ্গফজ্ল বাজ্ফ উজ্েখজ্মাগে। যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয তাুঁয ‘অত্মঙ্গক্ত’
প্রফজ্ন্ধ ‘ছনন কী’ নাভক ংজ্ ঙ্গরজ্খজ্ছন, "জ্নন একঙ্গট জীফ ত্তা, একঙ্গট ভান দাথষ।... তীজ্ত কজ্র ঙ্গভঙ্গরা
তোগদুঃখ-স্বীকায এফং ুনষফায ছআজনে কজ্র ঙ্গভঙ্গরা প্রস্তুত থাঙ্গকফায বাফ আজ্ত জনাধাযণজ্ক ছম একঙ্গট একীবূত ঙ্গনঙ্গফড়
ঙ্গবফেঙ্গক্ত দান কজ্য তাাআ ছনন। আায িাজ্ত একঙ্গট তীত অজ্ছ ফজ্ট, ঙ্গকন্তু তাায প্রতেক্ষগভে রক্ষণঙ্গট ফতষভাজ্ন
াা মা। তাা অয ঙ্গকছু নজ্- াধাযণ ম্মঙ্গত, কজ্র ঙ্গভঙ্গরা একজ্ত্র এক জীফন ফন কঙ্গযফায ুস্পষ্টঙ্গযফেক্ত আিা।"৮
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ঙ্গফশ্বনাথ যকায

যঙ্গদজ্ক, জাতীতাফাদ র একটা অদষজ্কঙ্গন্দ্রক বাফগত নুবূঙ্গত; ছম নুবূঙ্গত জাঙ্গতয জ্ি ফেঙ্গক্তয ংজ্মাগ
(attachment) -ছক ুঙ্গনঙ্গিত কজ্য। ফং, ধভষ, বালা, াঙ্গতে, ংস্কৃঙ্গত প্রবৃঙ্গত ছম ছকান এক ফা একাঙ্গধক কাযজ্ণ মখন
ছকান একঙ্গট জনভাজ্জয ভজ্ধে গবীয একাত্মজ্ফাধ প্রঙ্গতঙ্গিত  এফং ছআ একােজ্ফাজ্ধয জনে আ জনভাজ্জয প্রজ্তেজ্ক
ুখ-দুঃখ, নোো্-নো  ভান-ভাজ্নয ভান ংীদায ফজ্র ঙ্গনজ্জজ্দযজ্ক ভজ্ন কজ্য, তখন তাুঁজ্দয ভজ্ধে
জাতীতাজ্ফাজ্ধয জ্ি ছদজ্প্রভ ঙ্গভঙ্গরত জ্ একঙ্গট যাজচনঙ্গতক অদষ ঙ্গাজ্ফ গজ্ড় উঠজ্র তাজ্ক জাতীতাফাদ ফজ্র। এ.
অয. ছদাআ জাতীতাফাজ্দয ংজ্ঞা ঙ্গদজ্ত ঙ্গগজ্ ফজ্রজ্ছন ছম, "জাতীতাফাদ জ্ি একটা জাঙ্গত গঠনকাযী ঙ্গফঙ্গবন্ন ছশ্রঙ্গণ 
ছগািীয অজ্দারন মায উজ্েে র তাজ্দয অকাঙ্ক্ষায চঙ্গযতাথষতা ফ যকজ্ভয থষচনঙ্গতক, যাজচনঙ্গতক, াভাঙ্গজক 
াংস্কৃঙ্গতক ফাধায াযণ। একআ াজ্থ এটা ভস্ত ছশ্রঙ্গণ  ছগািীয এভন একটা অজ্দারন মা তাজ্দয অা-অকাঙ্ক্ষায
আঙ্গতফাচক াভাঙ্গজক, থষচনঙ্গতক, যাজচনঙ্গতক  াংস্কৃঙ্গতক াযফস্তু ছভাজ্ত চা।"৯ ুতযাং, জাতী জনভাজ জাঙ্গতজ্ত
ঙ্গযণত জ্র জাতীতাফাদ ছম রূ ঙ্গযগ্র কজ্য, তাজ্ক জাঙ্গতয যাজচনঙ্গতক অা-অকাঙ্ক্ষা ফজ্র ঙ্গবঙ্গত কযা মা।
ঙ্গনজ্জজ্দয অত্মঙ্গযঙ্গচঙ্গত (identity) যক্ষাজ্থষ স্বাজাতেজ্ফাধ ফৃঙ্গদ্ধ ছজ্র প্রঙ্গতঙ্গট জাঙ্গত ঙ্গনজ্জজ্দয জনে স্বতি যাষ্ট্র প্রঙ্গতিায দাঙ্গফ
ছতাজ্র। এরূ দাঙ্গফ ফাস্তজ্ফ রূাঙ্গত জ্র জাঙ্গত যাষ্ট্র (Nation State) প্রঙ্গতঙ্গিত ।
এঙ্গা, অঙ্গিকা  রাঙ্গতন অজ্ভঙ্গযকায ঙ্গধকাং উন্ননীর ছদজ্য ভজ্তা বাযতফলষ দীঘষঙ্গদন উঙ্গনজ্ফঙ্গক 
াম্রাজেফাদী ঙ্গক্তয ঙ্গনিণ ছথজ্ক ভুক্ত জ্ স্বাধীনতা রাব কজ্য ঙ্গিতী ঙ্গফশ্বমুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) -এয জ্য। স্বাধীনতায ভ
ছথজ্ক অজ মষন্ত বাযত যাজ্ষ্ট্রয কাজ্ছ ফ ছথজ্ক ফড় চোজ্রঞ্জ র একঙ্গট ফষাত্মক জাঙ্গত গঠন (Nation-building)। ছকননা,
স্বাধীনতা নাভক জাতী ভস্বাজ্থষয নুবূঙ্গত ফহুধাঙ্গফবক্ত বাযতফজ্লষয ভানুলজ্ক জ্নকাংজ্ একূজ্ত্র গ্রঙ্গথত কযজ্র ভোয
ূত্রাত ফড় অকায ধাযণ কজ্য স্বাধীনতা যফতষী ভজ্।১০ জাঙ্গত গঠন ছমখাজ্ন ঐজ্কেয নুবূঙ্গত হৃদজ্ রারন কযা ফা
ঙ্গনঙ্গফড় ছগািী ঙ্গাজ্ফ অত্মপ্রকাজ্য ধাযাফাঙ্গক প্রঙ্গক্রা ছখাজ্ন বাযতফলষ স্বাধীনআ জ্জ্ছ ছবৌজ্গাঙ্গরক খন্ডীকযজ্ণয ভধে
ঙ্গদজ্। স্বাধীনতায ছ ফছজ্যয ভজ্ধেআ বালাঙ্গবঙ্গত্তক যাজে ন্ধ্রপ্রজ্দজ্য (১৯৫৩) অঙ্গফবষাফ। মঙ্গদ ২০০১ াজ্রয জনগণনা
নুমাী বাযতফজ্লষয ছভাট ভুখে বালায ংখো-১২২ এফং নোনে বালায ংখো-১৫৯৯। বাযজ্তয ঙ্গপঙ্গার বালায ংখো২৪।১১ ঙ্গধকাং যাজে  ছকন্দ্রাঙ্গত ঞ্চজ্র একাঙ্গধক বালাবাঙ্গল ভানুজ্লয ফা। ধভষঙ্গনযজ্ক্ষতা জাঙ্গত যাজ্ষ্ট্রয নেতভ
স্তম্ভ জ্র ফহুধভষবঙ্গত্তক বাযতী ভাজ্জ ধভষী ছবদাজ্বদ ভোয নেতভ ছকন্দ্র।১২ বাযতফজ্লষ ঙ্গদু ধভষ (২০১১-৭৮.
৩৫%) প্রধান জ্র আরাভ (২০১১-১৪. ৮৮%) - খ্রীষ্টান, ছফৌদ্ধ, বজন প্রবৃঙ্গত ধজ্ভষয ফহু ভানুল এজ্দজ্ ফফা কজ্যন।
উয ছথজ্ক চাঙ্গজ্ ছদা গণতি, একাঙ্গধক উজাঙ্গতগত ফঞ্চনা, থষচনঙ্গতক ঙ্গদক ছথজ্ক ছশ্রঙ্গণগত বফলভে এফং াধাযণ
ভানুজ্লয য থষচনঙ্গতক এঙ্গরটজ্দয ঙ্গনযঙ্গফঙ্গিন্ন ছালজ্ণয উজ্েখ প্রজ্াজন। ছকননা, বাযজ্ত ুুঁঙ্গজঙ্গতজ্দয াজ্ত
াম্রাজেফাদ ঙ্গফজ্যাো্ধী অজ্দারজ্নয ছনতৃে ঙ্গছর। পজ্র, এ ছদজ্য জাতীতাফাদ স্বাো্ধীজ্নাজ্ত্তায বাযতফজ্লষ ুুঁঙ্গজঙ্গতজ্দয
স্বাথষযক্ষায ভতাদষ ঙ্গাজ্ফ কাজ কজ্যজ্ছ। মা যফতষী ভজ্ ভগ্র বাযতফজ্লষ এক চরভান ভো ঙ্গাজ্ফ অঞ্চঙ্গরকতাফাদ 
ঙ্গফঙ্গিন্নতাফাজ্দয প্রাজ্য গুরুেূণষ বূঙ্গভকা ারন কজ্যজ্ছ।
অঞ্চঙ্গরকতাফাদ, ঙ্গফঙ্গিন্নতাফাদ  ছছাট যাজ্জেয দাফী: ফতষভাজ্ন বাযতফজ্লষয াভাঙ্গজক  যাজচনঙ্গতক ঙ্গযজ্ফজ্য ঙ্গিযতায
নেতভ কাযণ র অঞ্চঙ্গরকতাফাদ  ঙ্গফঙ্গিন্নতাফাদ। অঞ্চঙ্গরকতাফাদ  ঙ্গফঙ্গিন্নতাফাদ ঙ্গফল দুঙ্গটয একঙ্গদজ্ক থাজ্ক
ঙ্গযঙ্গচঙ্গতজঙ্গনত ংকট (Identity Crisis) এফং নেঙ্গদজ্ক থাজ্ক জাতী ংঙ্গতজঙ্গনত ংকট (National Integrity
Crisis)। অঞ্চঙ্গরকতাফাদ র উ-বূখণ্ডগত অনুগজ্তেয একঙ্গট ঙ্গফজ্ল ধযণ। মা ঙ্গফজ্ল বাজ্ফ ঙ্গযণঙ্গত রাব কজ্য
ছবৌজ্গাঙ্গরক ফিান, বালাগত দূযে, থষচনঙ্গতক স্বাথষ, ভনস্তাঙ্গিক ফা ভতাদষগত াথষকে, নৃকুরগত  াংস্কৃঙ্গতক
ঙ্গযঙ্গচঙ্গতজঙ্গনত ঙ্গফজ্বদনায কাযজ্ণ। এয জ্ি ১৯৬৭ াজ্রয য ছথজ্ক ক্ষভতায ছকন্দ্রীকযজ্ণয নেতভ ভথষক কংজ্গ্র
দজ্রয যাজচনঙ্গতক একাঙ্গধতে হ্রা ছজ্ত শুরু কযায াজ্থ াজ্থ ঙ্গফঙ্গবন্ন অঞ্চঙ্গরক দজ্রয উদ্ভফ  তাজ্দয কামষকরা,
বূঙ্গভুত্র নীঙ্গত, াম্প্রদাঙ্গক দািা, ীভানাগত ভো, নদীয জরফন্টন ভো প্রবৃঙ্গত ঙ্গফলগুঙ্গর কভজ্ফঙ্গ মুক্ত।
যঙ্গদজ্ক, বাযজ্ত ভূরত দু’ধযজ্ণয ঙ্গফঙ্গিন্নতাফাদী অজ্দারন ছদখজ্ত াা মা। প্রথভঙ্গট র বাযজ্তয ভজ্ধে ৃথক যাজে
গঠজ্নয দাঙ্গফ এফং ঙ্গিতীঙ্গট র, বাযতফলষ ছথজ্ক ছফঙ্গযজ্ ঙ্গগজ্ ৃথক যাষ্ট্র গঠজ্নয দাঙ্গফ। াধাযণত ছদজ্য ীভান্তফতষী
ঞ্চরগুঙ্গর ছথজ্কআ ৃথক যাষ্ট্র গঠজ্নয দাঙ্গফগুঙ্গর উজ্ঠ থাজ্ক। ছমভন-াফষজ্বৌভ খাঙ্গরস্তান (াঞ্জাজ্ফ), স্বাধীন ভ, ৃথক
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বাযতফলষ এফং ছছাট যাজ্জেয প্রশ্ন: প্রাঙ্গিকতায নুন্ধান

ঙ্গফশ্বনাথ যকায

নাগারোন্ড প্রবৃঙ্গতয দাঙ্গফ এআ ছগাজ্ত্রয। অয ছম ফ ঞ্চজ্রয চাঙ্গযঙ্গদজ্কআ বাযতী বূখন্ড, ছকান অন্তজষাঙ্গতক ীভানা ছনআ
ছখাজ্ন ভূরত দাঙ্গফ জ্ঠ ৃথক যাজে গঠজ্নয।
২০১৪ াজ্র ন্ধ্রপ্রজ্দ ছবজ্ঙ ছতজ্রিানা গঙ্গঠত ায ঘটনা বাযজ্তয নোনে ংজ্য ঙ্গফঙ্গিন্নতাকাভী, স্বতি  ছছাট
যাজ্জেয দাফীজঙ্গনত অজ্দারনগুঙ্গরজ্ক অজ্যা উজ্স্ক ঙ্গদজ্জ্ছ। ছমভন-ঙ্গিভফজ্িয ছগাখষারোন্ড  কাভতাুঙ্গয; কণষাটজ্কয কুগষ;
ঙ্গফাজ্যয ঙ্গভঙ্গথরাঞ্চর; গুজযাজ্টয ছৌযাস্ট্র; ভাযাজ্ষ্ট্রয ঙ্গফদবষ; অাজ্ভয ছফাজ্ড়ারোন্ড; উত্তযপ্রজ্দজ্য ঙ্গযতপ্রজ্দ, ূফষাঞ্চর,
ঙ্গফযাজপ্রজ্দ  জ্মাধো (Awadh) প্রজ্দ; যাজিাজ্নয ভরুপ্রজ্দ; ূফষ উত্তযপ্রজ্দ, ঙ্গফায এফং ছঙ্গত্তগজ্ড়য
ংঙ্গফজ্ল ঙ্গনজ্ ছবাজুয; উত্তযপ্রজ্দ  ভধেপ্রজ্দজ্য ংঙ্গফজ্ল ঙ্গনজ্ ফুজ্দরখন্ড; অাভ এফং ঙ্গিভফজ্িয
ংঙ্গফজ্ল ঙ্গনজ্ ছগ্রটায ছকাচঙ্গফায প্ররবৃঙ্গত।১৩
ফহু ংস্কৃঙ্গতঙ্গবঙ্গত্তক বাযজ্ত জাতী ংঙ্গতয জ্ক্ষ উজ্িজ্গয কাযণ জ্ দাুঁড়াজ্না অঞ্চঙ্গরকতাফাদ  ঙ্গফঙ্গিন্নতাফাদ
বাযজ্তয যাজনীঙ্গতয ঙ্গফঙ্গবন্ন মষাজ্ প্রজ্ফ কজ্যজ্ছ। দাফী অদাজ্য জনে ফা জ্নক ভ বফজ্দঙ্গক ভদজ্ত অঞ্চঙ্গরক স্বাথষ ফা
স্বাতিতাজ্ক ছকন্দ্র কজ্য িাফাদ  জিী কামষকরা গজ্ড় উঠজ্ছ। তজ্ফ ভজ্ন যাখজ্ত জ্ফ, অঞ্চঙ্গরক একাত্মতা ফা
স্বাতিেজ্ফাধ ছম ফভ জাতী ংঙ্গতয জ্ক্ষ ক্ষঙ্গতকাযক ফা ঙ্গফজ্জনক জ্ফ এভন ভজ্ন কযায ছকান কাযণ ছনআ। ছকননা,
অঞ্চঙ্গরক উন্নজ্নয ভাধেজ্ভ জাতী গ্রগঙ্গত ম্ভফ। তাছাড়া ঙ্গফল দুঙ্গট াযস্পঙ্গযক ছফাঝাড়ায ভাধেজ্ভ এক জ্ি থাকজ্ত
াজ্য।
ছছাট িযাজ্জেয প্রাঙ্গিকতা: ২০১৪ াজ্র ২৯তভ িযাজ্জেয জম হ র ন্ধ্রপ্রজ্দজ্ক খঙ্গণ্ডত কজ্য। যাজে গঠজ্নয এআ
প্রঙ্গক্রা মঙ্গদ ফোত থাজ্ক, তাজ্র একঙ্গদন বাযত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ংখে যাজ্জে ঙ্গযণত জ্ফ। প্রশ্ন র, ছছাট যাজে গঠজ্নয
অজ্দৌ ঙ্গক ছকান মুঙ্গক্ত অজ্ছ?
ছছাট যাজে গঠজ্নয জ্ক্ষ াধাযণত ছম ভস্ত মুঙ্গক্তগুঙ্গর ছফঙ্গ ছদা  ছগুঙ্গর র- (১) যাজে ছছাট জ্র অঞ্চঙ্গরক
বফলজ্ভেয ফান ঘটজ্ফ এফং ংঙ্গিষ্ট ঞ্চজ্রয থষচনঙ্গতক ঙ্গফকা েযাঙ্গিত জ্ফ; (২) াঙ্গফষক উন্নন  প্রাঙ্গনক দক্ষতা
ফৃঙ্গদ্ধ াজ্ফ, কাযণ াধাযণ ধাযণা র ‘small is beautiful’; (৩) ানকামষ ঙ্গযচারনাো্ জনগজ্ণয প্রতেক্ষ ংগ্রণ
জ্নকাংজ্ ফৃঙ্গদ্ধ াজ্ফ; (৪) িানী চাঙ্গদা ূযজ্ণ যকায দ্রুত, নভনী, কামষকযী  দক্ষতাম্পন্ন দজ্ক্ষ গ্রণ কযজ্ত
াযজ্ফ; (৫) বাযজ্তয প্রঙ্গতঙ্গট ং ছথজ্ক যকাজ্য প্রা ভান প্রঙ্গতঙ্গনঙ্গধজ্েয ুজ্মাগ বতঙ্গয কযজ্ফ মা গণতাঙ্গিক ঙ্গযজ্ফজ্ক
অজ্যা ঙ্গফস্তৃত কযজ্ত াামে কযজ্ফ। একআ জ্ি তা জনগজ্ণয জ্ন্তাল দূয কযজ্ত ছমভন াামে কযজ্ফ ছতভঙ্গন তা জাতী
ঐকেজ্ক ুদৃঢ় কযজ্ফ প্রবৃঙ্গত। অয ঙ্গফজ্ক্ষয মুঙ্গক্তগুঙ্গর র- (১) অঞ্চঙ্গরক এফং বালাগত ন্ধ অনুগজ্তেয কাযজ্ণ মঙ্গদ ছছাট
যাজ্জেয দাফী উজ্ঠ অজ্ তজ্ফ তা বাযতী মুক্তযাষ্ট্রী গণতজ্িয নুীরনজ্ক চোজ্রজ্ঞ্জয ম্মুখীন কযজ্ফ; (২) স্বাধীজ্নাজ্ত্তায
বাযতফজ্লষ উন্নজ্নয ুুঁঙ্গজফাদী থ নুযজ্ণয পজ্র ছম অথষ-াভাঙ্গজক বফলভে ৃঙ্গষ্ট জ্জ্ছ তা ছকফরভাত্র ছছাট যাজে প্রঙ্গতিা
কজ্য ছভটাজ্না ম্ভফ ন; (৩) যাজ্জেয অতন ক্ষুদ্র জ্রআ দ্রুত উন্নন ম্ভফ জ্ফ, এআ ধাযণা ফষাংজ্ তে ন। যাজ্জেয
অতন জ্ক্ষা উন্নন জ্নকাংজ্ ঙ্গনবষযীর ক্ষভতায প্রকৃত ঙ্গফজ্কন্দ্রীকযণ, াজ্কয ছশ্রঙ্গণ চঙ্গযত্র  দৃঙ্গষ্টবিীয উয; (৪)
উমুক্ত কাযণ ফেঙ্গতত মঙ্গদ নতুন যাজ্জেয দাফী ছভজ্ন ছনা জ্ত থাজ্ক তাজ্র বাযতফলষ একঙ্গদন ংখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাজ্জে
ঙ্গফবক্ত জ্ ড়জ্ফ। তা কখনআ কাভে ন। কাযণ, যাজে গঠন কখনআ রক্ষে জ্ত াজ্য না, তা রক্ষে জষজ্নয উা ভাত্র; (৫)
ছছাট যাজে গঠন জ্নক ভ যাজচনঙ্গতক ুঙ্গফধাফাদ  থষচনঙ্গতক ছশ্রঙ্গণস্বাথষ যক্ষা কযায জজ্নে জ্ত াজ্য; (৬) ছছাট
যাজেজ্ক জ্নক ভ প্রাঙ্গনক ফে, উন্ননভূরক কভষকাজ্ন্ডয জনে ফা অবেন্তযীন িিভূরক ঙ্গযঙ্গিঙ্গতজ্ত (ছমভন-নক্সার
অজ্দারন) থষ ফা স্ত্র-জ্স্ত্রয জনে ঙ্গধক ভাত্রা ছকজ্ন্দ্রয ভুখাজ্ক্ষী জ্ থাকজ্ত জ্ত াজ্য ফড় যাজেগুঙ্গরয তুরনা; (৭)
জ্নক ভ ছছাট যাজেগুঙ্গরজ্ত (ছমভন-ঝাড়খন্ড) যকায ফা যাজচনঙ্গতক িাঙ্গজ্েয ো্বাফ ঙ্গযরঙ্গক্ষত জ্ি, মা জ্যাজ্ক্ষ
যাজচনঙ্গতক দূযফৃত্তানজ্ক উৎাঙ্গত কযজ্ছ; (৮) না াম্রাজেফাদী ছালণ  লড়মজ্িয পজ্র বাযজ্তয যাজচনঙ্গতক ছক্ষজ্ত্র
জ্নক ভ ঙ্গিযতা ছদখা ঙ্গদজ্জ্ছ, মায ভধে ঙ্গদজ্ ছছাট যাজ্জেয দাফী উত্থাঙ্গত জ্ি। পজ্র, ৃথক ছছাট যাজেআ ছম
ফ ভোয ভাধান তা ফরায ভ এখন অজ্ঙ্গন।
উংায: ঙ্গযজ্জ্ল ফরা মা ছম, বাযজ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাজে গঠজ্নয দাঙ্গফয ঙ্গছজ্ন ছম ফ ছভৌঙ্গরক ভো ফতষভান, ছগুঙ্গরয
অশু ভাধান প্রজ্াজন। ভোগুঙ্গরয ভজ্ধে উজ্েখজ্মাগে র-থষচনঙ্গতক ছালণ  িাৎদতা, ছফকাযে, দাঙ্গযদ্রে,
াভাঙ্গজক ঙ্গনীড়ন আতোঙ্গদ। এআ ভোগুঙ্গর ভাধাজ্নয জনে প্রজ্াজন- ঙ্গি্ঙ্গবন্ন ো্ঞ্চজ্রয ুলভ  দ্রুত উন্নন, ফষ প্রকায
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বফলজ্ভেয ফান এফং ক্ষভতায প্রকৃত ঙ্গফজ্কন্দ্রীকযণ। তজ্ফ, াক ছশ্রঙ্গণয দৃঙ্গষ্টো্বিীয ঙ্গযফতষন না জ্র এগুঙ্গর কামষকয কযা
ম্ভফ ন। অভাজ্দয মুক্তযাষ্ট্রী ফেফিায কাঠাজ্ভায ুনগষঠন, অঞ্চঙ্গরক স্বাতি প্রদান, ক্ষভতায প্রকৃত ঙ্গফজ্কন্দ্রীকযণ, াফষতে
ঞ্চর  অঙ্গদফাী ঞ্চজ্রয উন্নঙ্গতয জনে স্বংাঙ্গত ঙ্গযলদ গঠন; জাঙ্গতত্তাগত ংখোরঘুজ্দয যাজচনঙ্গতক, থষচনঙ্গতক 
াংস্কৃঙ্গতক ছক্ষজ্ত্র িাৎদতায াত ছথজ্ক ভুঙ্গক্তদান প্রবৃঙ্গত একান্তবাজ্ফ প্রজ্াজন।
তজ্ফ, বাযতফজ্লষয ৃথক যাজে গঠজ্নয ধাযাফাঙ্গক আঙ্গতাজ্য ঙ্গদজ্ক নজয ঙ্গদজ্র ছম প্রশ্নগুঙ্গর উজ্ঠ অজ্ ছগুঙ্গর র(১) ৃথক  ছছাট যাজে গঠজ্নয উজ্েে ঙ্গক? (২) ৃথক যাজে গঙ্গঠত জ্র কায স্বাথষ যঙ্গক্ষত ? (৩) ৃথক যাজে গঙ্গঠত জ্র
ভোয ভাধান কজ্য নাঙ্গক নতুন ভোয জম হ ছদ? (৪) ৃথক যাজে গঠন কযজ্রআ ঙ্গক অঞ্চঙ্গরক উন্নন ুঙ্গনঙ্গিত জ্ফ?
(৫) ৃথক যাজে গঠন কযজ্রআ ঙ্গক অঞ্চঙ্গরক বফলভে দূয জ্ফ ফা অজ্ঙ্গক্ষক ফঞ্চনা দূয জ্ফ এফং নুন্নত  ফজ্ঙ্গরত ভানুল
উকৃত জ্ফন?
ফাস্তফ ঙ্গবজ্ঞতায ঙ্গবঙ্গত্তজ্ত অজ্রাচনা কযজ্র ছদখা মাজ্ফ ৃথক ছছাট যাজে গঠন ভোয ভাধান না কজ্য ভোজ্ক
অজ্যা ফাঙ্গড়জ্ ঙ্গদজ্ত াজ্য। উদাযণস্বরূ ঝাড়খন্ড যাজেঙ্গটয কথা ফরা মা। যাজেঙ্গট গঙ্গঠত ফায জ্নজ্যা ঙ্গদজ্নয ভজ্ধে
‘ঝাড়খন্ড ছফিঙ্গর োজ্াঙ্গজ্ন’ অত্মপ্রকা কজ্য। এযা ফাঙাঙ্গরজ্দয স্বাথষ যক্ষা স্বজ্চষ্ট। অফায ভানুজ্লয উন্নন কতটা র
তা ঙ্গঠক ছফাঝা না ছগজ্র গঙ্গঠত ফায াুঁচ ফছজ্যয ভজ্ধে ঝাড়খন্ড ঙ্গতন জন ভুখেভিী ছজ্জ্ছ, মাযা ছকানঙ্গদনআ ঙ্গফাজ্যয
ভুখেভিী জ্ত াযজ্তন না। তাছাড়া, ঙ্গফায ছবজ্ঙ ঝাড়খজ্ন্ডয গঠন উব যাজ্জেয থষচনঙ্গতক ঙ্গিতাফিাজ্ক ভোঙ্গত
কজ্যজ্ছ। ৃথক জাঙ্গতজ্গািীয জনে ৃথক যাজে গঠজ্নয কথা ফরা , ঙ্গকন্তু এআ ফক্তজ্ফেয ছআ জ্থষ ছকান থষ  না
কাযণ, নাজ্র ঝাড়খন্ড গঙ্গঠত ফায াজ্থ াজ্থ ‘ঝাড়খন্ড ছফিঙ্গর োজ্াঙ্গজ্ন’ গঙ্গঠত ত না। অফায বঙ্গফলেজ্ত মঙ্গদ
ছকান ঙ্গদন ছগাখষারোন্ড যাজে গঙ্গঠত  তজ্ফ ছআ যাজ্জেয ফ ভানুল ছগাখষা জ্ফন না। ছখাজ্ন থাকজ্ফন ছরচা, বুঙ্গটা,
ছভচ, যাজফংী, ফাঙাঙ্গর প্রবৃঙ্গত জাঙ্গতজ্গািীয ভানুল। মাুঁযা ফংানুক্রঙ্গভক বাজ্ফ ঐফ ঞ্চজ্র ফফা কযজ্ছন এফং ঐ
ঞ্চজ্রআ জজ্ম হজ্ছন। অফায ছম ভস্ত ছগাখষাযা নেত্র ছঙ্গড়জ্ অজ্ছন তাুঁযা ছগাখষারোন্ড প্রঙ্গতঙ্গিত জ্রআ ছম তাুঁজ্দয চাকঙ্গয ,
ফেফা, ফাঙ্গড়-ঘয ছছজ্ড় ছগাখষারোজ্ন্ড ঙ্গপজ্য অজ্ফন এভন ম্ভাফনা কভ। পজ্র, ভোয ভাধান ধযাআ ছথজ্ক মাজ্ফ।
স্বান ফা অত্মঙ্গনিজ্ণয ঙ্গধকায  ঙ্গফঙ্গবন্ন ঞ্চজ্রয উন্নজ্নয জনে জ্নক ভ ছছাট যাজে গঠজ্নয কথা ফরা । ঙ্গকন্তু
নাগারোন্ড, ছভঘার, রুণাচর প্রজ্দ, ঙ্গভজ্জাযাভ, ভঙ্গণুয প্রবৃঙ্গত ছছাট যাজে গঙ্গঠত জ্র ঐ ভস্ত জাগা নাগা-ঙ্গভজ্জা
ংঘলষ, নাগা-কুঙ্গক ঙ্গফজ্যাধ, ছফাজ্ড়া-াুঁতার ভতান্তয এড়াজ্না মাঙ্গন। পজ্র, ফাস্তফ প্রজ্াজনজ্ক ভাথা ছযজ্খ ছছাট ফা ৃথক
যাজ্জেয দাফী ঙ্গফজ্ফচনা কযা প্রজ্াজন। অঞ্চঙ্গরক বফলভে, ঙ্গতজ্কঙ্গন্দ্রকতায ছঝাুঁক, ক্ষভতায ঙ্গফজ্কন্দ্রীকযণ, প্রাঙ্গনক ুঙ্গফধা,
াংস্কৃঙ্গতক ছগািীগত ঐঙ্গতে যক্ষা, বফজ্দঙ্গক উস্কাঙ্গনভূরক কামষকরা প্রবৃঙ্গত ঙ্গফলগুঙ্গর বাফনায ছকন্দ্রঙ্গফদুজ্ত যাখজ্ত জ্ফ।
ছবজ্ফ ছদখা ছমজ্ত াজ্য ুজ্যাুঙ্গয নতুন বাজ্ফ যাজে গঠন  ুনগষঠজ্নয ম্ভাফনায ঙ্গফলঙ্গটজ্ক। কাযণ ভজ্ন যাখজ্ত জ্ফ
ন্তুষ্ট িযাজে, তা জনজ্গািী এফং ফঙ্গঞ্চত জনম্প্রদাআ অঞ্চঙ্গরকতাফাদ, ঙ্গফঙ্গিন্নতাফাদ  ৃথক ছছাট যাজে গঠজ্নয
নেতভ কাযণ।


তথেূত্র:
১. ছদাআ, এ. অয. (১৯৯৯). বাযতী জাতীতাফাজ্দয াম্প্রঙ্গতক প্রফণতা, করকাতা: ছক ঙ্গ ফাগচী োন্ড ছকাম্পানী,
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