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কঙ্গা–হুকরী ভধযফততী বাকীযথী এফং দ্মায দদায়াফ ঞ্চলরয অদদফাীলদয উৎ এফং বালা
স্বলদ যঞ্জন দঘৌধুযী
Abstract
The Tribals society of the East Bhagirathi area and their Origin and Language. Opinion about
Tribals Anthropologist. The use of the word ‘Tribal’ or ‘Tribes’. Their classification regarding
Anthropological Division. Analysis of the characteristics of Tribal Society. Their mode of
pronunciation and specialties. Sociological and Anthropological side. The effect of industrial
revoilution and civilization of the English on the Tribal society with the remet of the use of a weapon
of destruction. The simple life style of the Triblas. The Tribal Society – the victim of Exploitation and
Fraudulence.
The Origin of the Tribal Society and its sub-Tribal section. Their colonialism. Their deseription of
appearance. The ‘BENGA’ Land of the MUNDAS- A sacred place. Reservation of their language
various stage of the Tribal Society.
Keywords: Anthropologist; Panchaeti; Homogeneity; Takkar Bappa; Gandhijee; Tribe; Natural
Balance; Protoastroloyed clan; Cultural corlnialism; The Modren Indian Aryan Language; The
character of Tribal Society; The English Rule; Anthropological division.

অদদফাী ম্পলওত নৃদফজ্ঞানীলদয দবভত রক্ষ্য ওযায ভত। এ ম্পলওত দফদবন্ন নৃদফজ্ঞানীলদয ভতাভত রক্ষ্য ওযলর অভযা
দদদঔ দম, অদদফাীযা ভালচয এভন এওদি দকাষ্ঠী মালদয চীফলন চদিরতা দনআ, মাযা এঔলনা এওআ বালায় ওথা ফলর ভলনয
বাফ প্রওা ওলয, মালদয অওৃদত ফা াদৃয অলঙ। দনলচলদয দনয়ভওানুন যক্ষ্ায চনয মালদয দনচস্ব ঞ্চালয়ত অলঙ এফং
প্রলয়াচন লর মাযা দকাষ্ঠীলঘতন ভলনাফৃদি দনলয় মুদ্ধ দফগ্র ফা ংগ্রাভ ওলয থালওন। নয এওচন ফলরলঙন দম অদদফাীযা
এভন এও দকাষ্ঠীয ভানুল মাযা এওআ বালায় ওথা ফলর, এওআ ঞ্চলর ফা ওলয এফং মালদয ংস্কৃদতও চীফলনয াভঞ্জয
(Homogeneity) ফততভান। চননও বাযতীয় কলফলও ফলরলঙন দম, অদদফাী ভাচ লরা ওলয়ওদি দযফালযয ভদি থফা
এও দকাষ্ঠীয দযফায মালদয নালভয ভতা থালও, দযযা এওদি দনদদতি ঞ্চলর ফফা ওলয, এওআ বালায় ওথা ফলর এফং
এওআ রূ দফফাদবদিও  দাদবদিও ধভতীয় ফাধা দনললধ দভলন ঘলর এফং দনলচলদয ভলধয ফাধযফাধওতা, াভঞ্জয  অদানপ্রদান ওলয থালও।
অদদফাী প্রলঙ্গ ফরলত দকলর এওিা ওথা প্রথলভআ উলেঔ প্রলয়াচন দম, অদদফাীযা এলদল প্রাঘীন লর তালদয
ম্পলওত ধুনা প্রমুক্ত ‘অদদফাী’ ব্দদি দওন্তু দনতান্তআ ফতাঘীন। মতদূয চানা মায় ঠক্কয ফাপ্পা এআ ব্দদি প্রথভ ফযফায ওলযন।
লয কাদিচী এআ চনলকাষ্ঠী ম্পলওত এআ নাভ ফযফায ওলযন। আংলযচী ‘Tribe’ (ট্রাআফ) লব্দয প্রদতব্দ দললফ ফাংরায়
ফততভালন ‘অদদফাী’ ব্দদিলও ফযফায ওযা য়। তলফ অদদফাী ভাচ ম্পলওত এআ ূত্রগুদর তয লর ধুনা অদদফাী
ভালচয দ্রুত দফফততন খিলঙ। দফজ্ঞালনয ওরযালণ দ্রুত াভদগ্রও াভাদচও দযফততন, ফযাও ফনবূদভ ধ্বং, প্রাওৃদতও
বাযালভযয দফনি এফং অদদফাীলদয াযলরযয ুলমাক তথাওদথত বয ভনুললযয প্রবুত্ত্ব, রারা এলদয দকাষ্ঠী চীফলন
মুকমুকালন্তয ধাযাফল ফযদতক্রলভয ূত্রাত ওলযলঙ। দআ ালথ এওালর াধাযণ দক্ষ্াদফস্তালযয নালভ বাযতীয় অমতবালায়
এলদয দদক্ষ্ত ওলয অলভদযওান দযড-আদিয়ানলদয ভত এলদয াংস্কৃদতও দনলফদওতায় ফাধয ওযা লে।
নৃতাদত্ত্বওকলণয দফঘালয ফাংরায ফাদন্দাযা অমত নন। তাযা দপ্রালিা-লরারলয়ড দকাষ্ঠী ম্ভূত ফলর নৃদফজ্ঞানীলদয ধাযণা।
াম্প্রদতও ওালরয ফাগাদর নফয-নৃতাদত্ত্বওকণ ফয এআ ভতলও ঔন্ডন ওলয দাদফ ওলযলঙন, ভাত্র অদদফাী ফলর দযদঘত
উচাদত দকাষ্ঠী এফং দনম্নফলণতয ওলয়ও দকাষ্ঠী ফযতীত অয নযানয ভস্ত ফাগাদর চনলকাষ্ঠী দপ্রালিা-লরারলয়ড দকাষ্ঠীয নন।
তলফ এ ম্পলওত দওান ভতফালদয দালও নৃতাদত্ত্বওকণআ স্বীওায ওলযন না দম, ফততভালনয ফাগাদর চাদতয কদযষ্ঠ ংআ দভশ্র
চাদতয। এ দফললয় দওান লন্দলয ফওা দনআ দম, নৃতাদত্ত্বও দফঘালয ফদযাকত চনলকাষ্ঠীয ভতআ ংদভশ্রণ খলি থাওুও না
দওন, ফাগাদর চাদত ফাংরায ভাদিয লঙ্গ অফভান ংমুক্ত। তায উিযাদধওালযয দওড় প্রাও-অমতমুক দতা ফলিআ; এভনদও প্রাওদ্রাদফড় মুকলও দতক্রভ ওলয, প্রাও-ঐদতাদও মুক, ুযাতন প্রস্তয মুক মতন্ত দফস্তৃত। দওন্তু ফাও ফায ভত দম, ফাগাদরয বালা
অযমবালা ংস্কৃত ম্ভূত। নযানয অধুদনও বাযতীয় অমতবালাগুদরয ভলধয ফাংরা বালা উিয বাযতীয় দওংফা উিয-দিভ
বাযতীয় বালায তুরনায় লনও দফদ দযভালণ ংস্কৃত বালায ওালঙ ঋণ স্বীওালয ওৃণ। ফাংরা বালায দদী-দফলদী
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ব্দবািালযয দঘলয় তৎভ লব্দয বািায, নয দম দওান বাযতীয় বালায তুরনায় দফওৃতবালফ ভৃদ্ধ। থতাৎ নৃতাদত্ত্বও দফঘালয
ফাগাদরচনলকাষ্ঠী অমতলদয দথলও মত দফদ দূযত্ব ফচায় দযলঔলঙ বালায ফযফালয দফযীতক্রলভ ততলফদ খদনষ্ঠ লয়লঙ।
অদদফাী ভালচয ঘদযত্র দফলেলণ ওযলর দদঔা মায় দম, অদদফাী ভালচয ভূর ধাযাদিয তাওা মাাঁযা ফন ওযলঙ তাযা
ভুিা ফলর দযদঘত। এআ ভুিা ভালচযআ নানা স্তযলবদ এফং দফদেন্ন য়া দকাষ্ঠী দঙািনাকুলযয ফনাঞ্চর দথলও কালঙ্গয় দনম্ন
ফফাদওা ঞ্চর মতন্ত াাঁতার, াঁযা প্রবৃদত দকাষ্ঠীলত দযণত লয়লঙ। উচাদত চনলকাষ্ঠীয এআ দফবাক ভাচতত্ত্ব এফং
নৃতত্ত্ব কলফললওয দফলয়। এঔালন তায অলরাঘনায ফওা দনাতআ নকণয। অভযা াধাযণবালফ শুধু এআ দফবাকলও দভলন দনলয়,
অদদফাী ভালচয এআ দকাষ্ঠীগুদর ম্পলওতআ শুধু অলরাঘনা ওযলফা। ভগ্র অদদফাী ভাচ দূলযয ওথা, ফততভালন
দিভফলঙ্গয াভদগ্রও দফলেলণ নয়। এভনদও দিভফাংরায় অদদফাী ধুযদলত দম দচরাগুদর দগুদর অলরাঘয প্রফলিয
ফদবূতত। দম দচরাগুদরলত অদদফাী চনলকাষ্ঠীয অদদ ভূর ম্পওত দনআ, অলদৌ তাযআ এরাওায অদদফাীলদয বাদলও প্রফণতা
এআ প্রফলি ীভাফদ্ধ। অয প্রাঞ্জর ওলয ফরলত দকলর কঙ্গা-দ্মায দদায়াফ ঞ্চলরয অদদফাীলদয ম্পলওত দফস্তাদযত দওান
দফলেললণয ুলমাক দনআ। এআ এরাওায অদদফাীলদয বালক এফং উচ্চাযণযীদতয উয স্থানীয় বালায প্রবাফ দনরূলণআ এয
ীভাফদ্ধতা। পলর অদদফাী ভাচ, তালদয তীত আদতা, দক্ষ্া, ওৃদি, ংস্কৃদত এভনদও বালা প্রলঙ্গ মতিুওু অলরাঘনা
দ দনাতআ ভুঔফি ভাত্র। তত্ত্ব  তলথযয দঘলয় দফদ দচায দদয়া লয়লঙ াধাযণ াদাভািা অলরাঘনায়। এভনদও াভদগ্রও
অধুদনওতভ দযংঔযানলও দনবতয ওযা য়দন। যওাযী ফা নয দওান কলফলণাভূরও দনফলিয দঘলয় দনদদতি ওলয়ওদি
এরাওায অদদফাী ভালচয অভায দনচস্ব ংকৃীত তলথযয উযআ দনবতয ওলযদঙ ুলযাুদয। ুতযাং এআ তথয ম্পদওতত দফললয়
মদদ দওান াধাযণ কযদভর নচলয অল তালও উলক্ষ্া ওযাআ লফ দশ্রয়। অদদফাী চনচীফন এফং ভাচফযফস্থা তালদয
উচাত দফবাক প্রলঙ্গ অলরাঘনা াধাযণবালফ প্রওাদত প্রফিগুদরয উযআ দনবতযীর।
এলদল আংলযচ ালনয অলক অদদফাী ভালচ তালদয ঐদতলযয ধাযাফাদওতা ফততভান দঙর। এভনদও তালদয দফার
যাচত্ব দঙর দফালযয দঙািনাকুয ঞ্চলর। ঘতুদত তালব্দ দদাদতিপ্রতা দদেীয ুরতান ভম্মদ তুখরলওয দনাদত সয়দ
আব্রাদভ অদরয দফরুলদ্ধ তাযা ফীযদফক্রলভ রড়াআ ওলযলঙ ঘাম্পা দুকত যক্ষ্া ওযলত। য়লতা এওথা ফরা দতযদঞ্জত নয় দম, দদদন
মতন্ত তালদয ংস্কৃদতয লঙ্গ াভদগ্রও বাযতীয় ভালচয ম্পওত দঙর স্বাবাদফও। দওন্তু আংলযচ দনলফদও ান এআ
ম্পওতলও দঙন্ন ওলযলঙ। আংলযচলদয দলপান্নত বযতায ভাযণালেয ফতগ্রাী ধ্বংরীরায দফরুলদ্ধ অত্মযক্ষ্ায় ভথত, এআ
অদদ বাযতীয় চনলকাষ্ঠী দনলচলদয ংওুদঘত ওলয দনলয়লঙ যলণযয দফফলয। লফতাদয বাযতীয় ভাচ, ংস্কৃদত এফং ওৃদি
ম্পলওত জ্ঞ দনলচলদয ফতাঘীন ধভতদফশ্বা, উন্নাদও আউলযাীয় মাচও ম্প্রদায় আদতাল াভানয ধাযণায ূলত্র অদদফাী
ভালচয ধভতদফশ্বালয প্রাঘীন ঐদতলযয ধাযাফাদওতালও উরদি ওযলত না দলয, এফং তালদয চীফনমাত্রায নাড়ম্বয
াযলরযয ভভত উরদিলত ভথত লয়, এলদয বয ওযায নালভ দম ধভতীয় দবমান শুরু ওলয, তালতআ অদদফাী ভালচয
ংস্কৃদত অয দফদ ওলয ফৃিয বাযতীয় ভালচয দ্বাযা প্রবাদফত য়, দনলচলদয ভূর ংস্কৃদত এফং বালা দথলও দফদেন্ন লয়
লড়লঙ। তাযা অধুদনও বযতায ওরযাণ লন্দ ওযলত শুরু ওলয, দনলচলদয ংস্কৃদতলও ীনভনযতায় ংওুদঘত ওলয দনলত
ফাধয লে। দআ ালথ ািাতয দক্ষ্ায় প্রবাদফত নতুন বাযতীয় ভাচ তালদয ফলরা ওযলত শুরু ওলয। দনলফদওতায
প্রবালফ ঊনদফং তাব্দীয বাদযতীয় ভাচ এলদয উয দাললণয িীভলযারায ঘারালত ওাতণয ওলযদন। পলর দদলয নযানয
শ্রভচীফীয ভতআ এযা লয় লড়লঙ দদযদ্র। ফযঞ্চ ফরা ঙ্গত দম, এলদয দআ লঙ্গ চুলিলঙ উন্নাদও ফলরা। দবা
এতআ দনভতভ লয় দনলভ এললঙ দম, ভগ্র অদদফাী ভাচআ এআ দাদযলদ্রযয এফং ংস্কৃদত দফদেন্ন দক্ষ্ায দওায লয়
লড়লঙ। বূদভুত্র দযণত লয়লঙ বূদভদাল। দআ লঙ্গ াংস্কৃদতও দালত্ব। এওদদলও যলণযয ওরুণায ওালঙ ফনচ ম্পলদয
উঞ্ছফৃদি, নযদদলও ওৃদললক্ষ্লত্র দদনভচুদয, এফং দনযক্ষ্যতা অয অধুদনও ংস্কৃদতয দনলফদও িানালালড়ন – এআ লয়
দাাঁদড়লয়লঙ অদদফাী ভালচয চীফনমাত্রায উায়। পলর আদতালয দকৌযফ অধুদনও বযতায চনও, নকয বযতায স্রস্টা এআ
বাযতীয় চনভালচয চীফন দথলও নাকদযওতাআ দফদেন্ন লয় দকলঙ। দাদযদ্র এফং জ্ঞতা লয় লড়লঙ দনতযঙ্গী। অধুদনও দক্ষ্া
দথলও লয়লঙ ম্পূণত ফদঞ্চত। এভনদও দনলচলদয দকাষ্ঠী চীফলন এললঙ দনভতভ অখাত। নানান স্বাথত তালদয ক্তাভথতয নীলযাক
যীলযয ওভতক্ষ্ভতায় দরারু লয়, এলদলয এঔালন দঔালন দিলন দনলয় দকলঙ। এভনবালফআ াযালদলয এঔালন দঔালন
কলড় উলঠলঙ দঙাি দঙাি অদদফাী েী। এলদয ভাতৃবালা তায স্বাবাদফও স্বাতন্ত্র্য াদযলয়লঙ। নানালকাষ্ঠীলত দমভন দফবক্ত লয়লঙ
এযা দতভদন দবন্ন দবন্ন দকাষ্ঠীয বালা এফং াভাদচও অঘযলণ াথতওয প্রওদিত লয় নতুন দকাষ্ঠীয নতুন বালায ৃদি লয়লঙ।
নৃতাদত্ত্বও দফবাক নুালয বাযলতয অদদফাীলদয দতনদি দশ্রদণলত বাক ওযলর বালাকত দকাষ্ঠীদফবাক দওন্তু ঘাযদি।
ফততভালন এলদলয অদদফাী ভাচলও ভূরতঃ বালাকত উচাদত দললফআ দযদঘত ওযলণয দঘিা ওযা লয়লঙ। বালাকত
দফবালক দম ঘাযদি দশ্রদণলত অদদফাী বালালকাষ্ঠী দললফ দফবক্ত ওযা য় দগুদর র লরাএদয় দশ্রদণ, দ্রাদফড় বালালকাষ্ঠী,
দতব্বতী-ঘীনা বালালকাষ্ঠী এফং আলন্দাঅমত বালালকাষ্ঠী। লরাএদয় এফং দ্রাদফড় বালালকাষ্ঠীয অদদফাীকণআ বাযলত
ংঔযাকদযষ্ঠ। লস্টা-এদয়াদিও বালালকাষ্ঠীয ভানুল দভারলয়য উিয ূফতাঞ্চর, ভধযবাযত, দিভবাযত এফং দনলওাফয দ্বীুলঞ্জ
ঙদড়লয় অলঙ। এআ লরা-এদয়াদিও বালা ম্পলওত দফললজ্ঞ ভলর ভতলবদ ুস্পি। দপ্রালিা-লরদরয় চনলকাষ্ঠী দম বালায়
ওথা ফরত তালও ফরা লয়লঙ দরও। উলেঔয প্রাদঙ্গও নয় দম, দফদি নৃতাদত্ত্বও এফং বালা দফজ্ঞানীলদয ওালযা ওালযা ভত
দম, এআ দরও বালাআ ফাংরা বালায দবদি স্থান ওলয। ওাযণ ফাংরা বালায কঠন এফং ব্দবািায নযানয অধুদনও বাযতীয়
অমত বালায তুরনায় দরও-দকাষ্ঠীয লব্দ ভৃদ্ধ। বাযলত এআ বালায প্রধান দললফ ভুিাযী বালালও ধযা য় মা াধাযণতঃ
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কঙ্গা–হুকরী ভধযফততী বাকীযথী এফং দ্মায দদায়াফ ঞ্চলরয অদদফাীলদয উৎ এফং বালা
স্বলদ যঞ্জন দঘৌধুযী
াাঁতার, ভুিা, দা, দওাযয়া, চুয়াং, দওাফযা প্রবৃদত চাদত ফযফায ওলয। লরা-এদয়াদিও বালালও অফায দুবালক বাক ওযা
য় – (১) দভানঔালভয াঔা এফং (২) ভুিা াঔা। দভানভালনয াঔাদিয ওথায় ওথা ফলর প্রধানতঃ ঔাদ এফং দনলওাফযীযা। ভুিা
াঔাআ বাযলতয অদদফাীকলণয ভলধয ফতাদধও প্রবাফারী। প্রধান অদদফাী বালালকাষ্ঠীয বালাআ এআ াঔা দথলও উদ্ভুত। ভুিা
বালালকাষ্ঠীয ঘাযদি াঔা – এলদয ভলধয উিয ভুিা, ভধয ভুিা এফং দদক্ষ্ণ ভুিালকাষ্ঠীআ প্রধান। উিয ভুিা বালালও দুআ বালক বাক
ওযা য়। এআ দুআ বালকয ভলধয দঔযয়াযী দকাষ্ঠী দথলওআ াাঁতারী, ভুিাযী, দা, দফযড়, দওাযয়া এফং অুযী – এআ
অদদফাী বালাগুদর উৎন্ন। ভধয ভুিা বালালকাষ্ঠীয দফবাক ভাত্র দুদি। ঔাদযয়া এফং চুয়াং – এআ দুআ নালভ দযদঘত অদদফাীযা
এআ দুআ বালা াঔায় ওথা ফলর থালও। নযদদলও দদক্ষ্ণ ভুিা বালায় ওথা ফলর গুলতায (লকাদায), দযালভা (লযাস্তা), দাযা
(ফয) এফং দকারুভ (ারুদঞ্জ) দশ্রদণয অদদফাীযা।
বাযলতয অদদফাী ভালচয দফলেললণ, অভযা উিয বাযলত দম অদদফাী চনলকাষ্ঠীয াক্ষ্াৎ াআ, তালদয ভলধয
অিদত্রদি উচাদতয ফা দিভফলঙ্গয। এলদয বালা বাক দালফ ঘাযদি দশ্রদণলত বাক ওযা লয়লঙ। (১) লরা-এদয়াদিও
বালালকাষ্ঠী, (২) দ্রাদফড় বালালকাষ্ঠী, (৩) দতব্বতী-ঘীনা বালালকাষ্ঠী এফং (৪) আলন্দাঅমত বালালকাষ্ঠী। এ ওর বালালকাষ্ঠীয
ভলধয দতব্বতী-ঘীনা বালালকাষ্ঠীয উচাদতয লঙ্গ ভতলরয ম্পওত দনতান্তআ ক্ষ্ীণ। নয দতনদি বালালকাষ্ঠী ভলধয দিভফাংরায
মাযা ফতাদধও ংঔযও ফা ওলয তাযা াাঁতার। এফং এয যআ াঁড়া এফং ভুিা উচাদত। এফং যালচযয ওরওাতা  দফবক্ত
ঘদব্ব যকণা  লতযদি দচরায ভলধয ফতাদধও ংঔযও অদদফাীয ফা দভদদনীুয দচরায়। দভাি চনংঔযায দফঘালয
যালচযয অদদফাীলদয ১৭.৫৫ তাংলযআ এআ ফ দচরায় ফা। এআ দচরায লযআ স্থান চরাআগুদড় দচরায। ায যালচযয
অদদফাী চনংঔযায এও-তৃতীয়াংলযআ ফা এআ দুদি দচরায়। নযদদলও দম ফ দচরায় নকণয ংঔযও (এও তাংলয ওভ)
অদদফাীয ফা দগুদর মথাক্রলভ ওরওাতা, াড়া এফং দওাঘদফায। দফবক্ত ঘদব্ব যকণা, নদীয়া এফং ভুদতদাফাদ দচরায়
এআ ায মথাক্রলভ ১.০২, ১.৮২, এফং ১.৪৭ তাং ভাত্র। নদীয়া দচরায দভাি চনংঔযায তুরনায় দলফ ওযলর এআ
নুাত ০.০২ তাংলয ওভ। ১৯৯১ ালরয চনকণনা নুমায়ী এ দচরায অদদফাী ংঔযা ভাত্র লাি াচালযয দওঙু
ওভলফদ। দচরায দঘাদ্দদি থানা এরাওায় ঙদড়লয় দঙদিলয় দঙাি দঙাি গ্রালভ এলদয ফা। নযদদলও এআ প্রায় লাি াচায
অদদফাীলদয ভলধয ন্তত াচায ওলয়ও দযমায়ী। এাঁযা দফদবন্ন আাঁিবািা ফা নযানয শ্রভদনবতয ওলভত দঠওা শ্রদভও দললফ
ওালচয ভযশুলভ অল এফং ওালচয ভযশুভ দল লর দপলয মায়।
দ্রাদফড় বালালকাষ্ঠীয ভানুল দদক্ষ্ণ বাযত এফং ভধয বাযলতয দফদবন্ন ঞ্চলর ফা ওলয। আরুরা, দিাডা, াঁযা, দকাল্ড, দঔান্দ
প্রবৃদত উচাদতযা দ্রাদফড় বালালকাষ্ঠীয ভলধয লড়। দতব্বতী-ঘীনা বালালকাষ্ঠীয ভানুল দভারলয়য াদলদল ঞ্চলর ফা ওলয
এফং এওভাত্র দুদি বালায় – দতব্বদত-ফাভতা এফং াআয়াদভতা ঘীনা বালায় ওথা ফলর। আলন্দাঅমত বালালকাষ্ঠীয ফাদন্দাযা বাযলতয
দফদবন্ন ঞ্চলর ফা ওলয। এলদয দঘাযায সফদিয নুমায়ী এলদয অদদফাী ফলর কণয ওযা লর বালায উৎ দপ্রালিালরদরয়া ফা দ্রাদফড়ীয় নয়। এযা ওথা ফলর আলন্দাঅমত বালায়। দম দওান ওাযলণআ দাও অদদ ভাতৃবালা াদযলয় াদদয বালায়
ওথা ফলর। দকয়াযন াললফয ভলত াদদয বালা দবাচুযী বালাযআ এওিা াঔা। দঘও, দফদদয়া, দরাাযা, ঔালযায়ায প্রবৃদত
অদদফাীযা আলন্দাঅমত বালালকাষ্ঠী দথলও উদ্ভুত এআ াদদয বালায় ওথা ফলরন।
অদদফাী নানা দকাষ্ঠী তালদয ফততভান ফদত ঞ্চর এফং চীফনমাত্রা ম্পলওত অলরাঘনায ূলফত, প্রাদঙ্গওবালফ এলদয
চাদতকত উৎ এফং উচাদত দফবালকয আদতা ম্পলওত ংদক্ষ্প্ত অলরাঘনায ফওা অফদযও দফলফঘনা ওযা দমলত ালয।
বাযলতয অদদফাীলদয সদদও কঠন, ভুঔাওৃদত আতযাদদয দনযীলঔ নৃতাদত্ত্বওকণ এলদয াধাযণতঃ দপ্রালিা লরদরয়, দনলগ্রাফিু
এফং ভলঙ্গারীয় – দতন বালক বাক ওলয থালওন। এলদয ভলধয দপ্রালিালরদরয় দকাষ্ঠীয দরালওযা ভধযভাওায, কাশ যাভফণত ফা
ওৃষ্ণওায়, এলদয নাও ঘড়া এফং ঘযাপ্টা, নালওয দকাড়া ফা এফং ভাথায ঘুর দঢউ দঔরালনা। বাযলত ভগ্র ভধযাঞ্চর, ূফতাঞ্চর
এফং দদক্ষ্ণাঞ্চর চুলড় এলদয ফা। ভধয  ূফত বাযলতয াঁযা, ভুিা, াাঁতার, দফযড়, দওার, বীর, দরাধা, ফয এফং দদক্ষ্ণ
বাযলতয দঘন্টু, ওুরুম্বা, ফাদাভা প্রভুলঔযা এআ দশ্রদণয ভলধয লড়। দনলগ্রাফিু ফা দনলগ্রালিাফা বাযলতয প্রধান এফং প্রাঘীনতভ
অদদফাী ফলর ভলন ওযা য়। অদিওায় দনলগ্রাচাদতয লঙ্গ এলদয সদদও কঠলনয াদৃয যলয়লঙ। এযা ঔফতওায়, ওৃষ্ণফণত,
ভাথায় খনওালরা ঘুর এফং দওাাঁওড়ালনা। দঠাাঁি ুরু। এলদয দকার, রম্বা  ঘড়া ভাথা দদঔা মায়। দদক্ষ্ণবাযলতয ওাদায,
আরুরায এফং অন্দাভান দনলওাফয দ্বীুলঞ্জয দঙ্গ, অন্দাভানী, চালযায়া প্রবৃদত উচাতীয়যা এআ দকাষ্ঠীয। ভলঙ্গারীয় দশ্রদণয
দরালওযা উচ্চতায় ভাছাদয অওৃদতয, কালয়য যগ রুদ, ভুঔভির ঘযাপ্টা, কিলদ ভুচ্চ, ভাথায ঘুর দাচা। দদল  ভুলঔ দরাভ
 দাাঁদড়, দকাাঁলপয বাফ, দঘাঔ দঙাি। দঘালঔ ভলঙ্গারীয় বাফ ুস্পি। দরঘা, িালিা, যাবা, ঘাওভা, ভক প্রবৃদতযা এআ দশ্রদণয
ন্তবুতক্ত। দভারলয়য াদলদ ভূল এআ দশ্রদণয দরালওযা ফা ওলয।
ুযাণ নুালয নৃদতলশ্রষ্ঠ ুয যাচা ফদরয ঞ্চুলত্রয নযতভ ফলঙ্গ যাচয দললফআ ফা ভুিাযী ম্প্রদালয়য দফত্রবূদভ
‘দফঙ্গা’ দদ, দম নালভআ ফাংরা নালভয অদদ উৎ দাও না দওন ফাংরা এফং ফাগাদরয দস্তলত্বয প্রাঘীনত্ব, দম প্রাও-অমত মুলকয
দ দফললয় লন্দলয ফওা দনআ। এআ নালভাৎদিয লব্দয উৎ দফঘায এফং দফলেললণয ফযাাযদি বালাতলত্ত্বয অলরাঘয দফলয়
লর, দফনলয় চানালত ঘাআ দম, তা বালাতলত্ত্বয নয দফবালকয অলরাঘয দফলয়।
অমতযা তালদয ফদত এফং াম্রাচয দফস্তালয কালঙ্গয় ভবূদভ ঞ্চলর প্রদতত কদতলত গ্রয লর দনম্নকালঙ্গয় ভবূদভয
নদনদী চরায় অওীণত দনয়দভত ফনযা প্লাদফত, দভৌুভী অফায়া রাদরত ফাংরালদ অমতলদয ওালঙ এওদদলও দমভন দুকতভ
দঙর, দতভদন কালঙ্গয় ফদ্বী এফং দঙািনাকুয ভারবূদভয অদদফাীযা অমত উদনলফদওতালও চবলফ দভলন দনলত ালযদন; এ
Volume-I, Issue-IV

May 2015

3

কঙ্গা–হুকরী ভধযফততী বাকীযথী এফং দ্মায দদায়াফ ঞ্চলরয অদদফাীলদয উৎ এফং বালা
স্বলদ যঞ্জন দঘৌধুযী
ঐদতাদও তয। উিয বাযলতয নযানয ওর ঞ্চলরয দঘলয় স্বাবাদফও ওাযলণআ অমত অগ্রালনয দফরুলদ্ধ এতদ ঞ্চলরয
অদদফাী চনভালচয প্রদতলযাধ দঙর তীব্র। ফাংরায প্রওৃদতলত রাদরত, তালদয বযস্ত চীফনমাত্রায দবজ্ঞতা দঙর এআ
প্রদতলযালধ াপলরযয নযতভ প্রধান াদতয়ায। তলফ এ তয অচ প্রদতদষ্ঠত দম, ফাংরা ফলর দযদঘত এআ ঞ্চর অমত
উদনলফদওতালও চবালফ দভলন দনলত না াযলর অমত ংস্কৃদত এফং বালায প্রবাফ এড়ালত ালযদন। দ দ্রুত অত্মস্থ
ওলযদঙর। ফাংরাবালায উয অমত বালায এআ প্রদতত প্রবাফ দদলঔ নুভান ওযা ঙ্গত দম, ফাংরা দদলয অদদফাীলদয ফ
ভানালত ফায ফায অমতলদয দবমান দযঘাদরত লয়লঙ এআ ঞ্চলর। াভদযও এফং াংস্কৃদতও উবয় দক্ষ্লত্রআ লফতাদয নৃতাদত্ত্বও
ঐদতাদওকলণয অধুদনও ভতানুালয ফাগাদরয ফদচতকলতয লঙ্গ স্ববাফচাত ম্পলওত প্রফৃদি দঙর প্রফর। এযআ পরশ্রুদত
দললফ ফাগাদরয নৃতাদত্ত্বও দভৌদরওলত্বয দফনদি খলিলঙ। ফততভালন ফাগাদর চাদত কলড় উলঠলঙ এওাদধও নৃলকাষ্ঠীয ংদভশ্রলণ।
এআ সফলভয দফলেলণ ওযলর, স্বতঃআ এভন দদ্ধালন্ত উনীত য়া ম্ভফ দম বাযতীয় উভালদলয কঙ্গা-দফলধৌত ভবূদভয
নদী-নারা অওীণত, কঙ্গা ব্রহ্মুলত্রয ফদ্বীীয় ফনাঞ্চলর দখযা, ফযাঘ্র প্রবৃদত দংস্র শ্বাদঙ্কুর দনম্নকালঙ্গয়-ব্রহ্মুত্র ভবূদভ, ফাংরা
অমতলদয দফচয়যলথয দঘহ্ন ঙ্কলনয লক্ষ্ ঔুফ চ স্থান দঙর না। ফাংরা দঙর তয লথতআ ািফফদচতত দদ। ভগ্র উিযবাযলত
অমতান দফস্তালযয দল ালদ, ফাংরা অমতকণ ওতৃতও দফদচত লত শুরু ওযলর ফাগাদর অমতান মত না লচ, দভলন
দনলয়লঙ; তায দঘলয় লনও দফদ দ্রুততায় অত্মস্থ ওলযলঙ অমতবালালও। ফাংরা বালায় এচনযআ এত দফার তৎভ এফং
ংস্কৃতচাত ব্দ বািায। তলফ এ তয লর, নযিুওু এআ দম, ফাংরা বালা ৃদিলত তায (লমন) অমত অদদফাী ত্ত্বা দঙর
দক্রয়াীর। এ চনযআ অধুদনও বাযতীয় বালাগুদরয ভলধয ফাংরা বালালতআ অদদফাী (লদচ) বালায ব্দ ম্ভালযয তাদরওা
ঔালিা নয়। এভনদও ফাংরা নালভ (ন) অমত প্রবাফ স্বীওায ওযা দফাধ য় ওৃতঘ্নতায াদভর। ফততভান ফাগাদরয অদদ দযঘয়
‘ফঙ্গ’ নালভ। এআ নালভয দঙলন দমভন ুযালণাক্ত ওাদনীলত প্রাক্ অমত প্রবালফয প্রভাণ দভলর, দতভদন ফততভালন অদদফাী
ফলর দযদঘত; ফাগাদরয প্রাঘীনতভ চনলকাষ্ঠীয নযতভ ভুিা ম্প্রদালয়য ভুিাযী বালায় ‘দফঙ্গা’ ব্দদি অচ ফততভান। মায থত
দফত্র ফা দদফস্পতী। দিভফলঙ্গয স্থান নাভ দফঘালয দফলেললণ এঔলনা এআ ভুিাযী প্রবাফ স্বীওৃত য়। থতাৎ ফাংরা দঙর দদফবূদভ
ফা দফত্রবূদভ।
বাযলতয অদদফাী ফদতয ভানদঘলত্র দদঔা মায় দম, উিযবাযলতয এওভাত্র দভাঘর প্রলদ ফযদতলযলও চম্মু, ওাশ্মীয,
দযয়ানা, াঞ্জাফ, ঘিীকড় এফং দদেীলত দওান অদদফাী দনআ। অদদফাীলদয ফদত দনআ দদক্ষ্ণ বাযলতয িীলঘযীলত এফং
রক্ষ্দ্বীলয ওর স্থানীয় ফাদন্দালওআ বাযলতয ংদফধালনয তপদলর অদদফাী দললফ উলেঔ ওযা লয়লঙ। থতাৎ রঔদ্বী
ম্পূণতবালফআ অদদফাী ধুযদলত। নযানয যাচযগুদরলও ংদফধালন ংলমাদচত তপদর নুমায়ী অভযা দদদঔ ন্ধ্রপ্রলদল
দতদত্রদি উচাদতয ফা। লভয স্বাদত দচরাগুদরয ভস্ত উচাদত দকাষ্ঠীলওআ তপদলর ন্তবুতক্ত ওযা লয়লঙ। দফালয
উচাদতয ংঔযা দতদযদি, গুচযালত ঊনদত্রদি। দভাঘর প্রলদল অিদি এফং ফতাদধও ংঔযও উচাতীয় দকাষ্ঠীয ফা
দড়লযায়, প্রায় ফালদি। এযয ওণতািও, ভাযার এফং ভধযপ্রলদ, এঙাড়া ভদণুয, দভখারয়, যাচস্থান, তাদভরনাডু এফং
দত্রুযায়। অন্দাভালনয ওর অদদফাদন্দাআ অদদফাী। এঙাড়া রুণাঘর প্রলদ, দকায়া দভন দদউ, দাদযা নকয ালবদর 
দভলচাযালভ অদদফাীযা ফততভান। উিযপ্রলদ, নাকারযাি, দদওভ, দওযারা  দিভফলঙ্গ এলদয দদঔা দভলর।
কালঙ্গয় দনম্ন ভবূদভ ঞ্চলরয এআ এরাওায এফং ূফতবাযলত অমত দবমালন, তৎওারীন অদদফাী ভালচয কদযষ্ঠ ংঔযও
চনলকাষ্ঠী এআ ধাযণালও দল মতন্ত দভলন দনলর, তালদযআ এও দফার দকাষ্ঠী দওন্তু ফযতা স্বীওায ওযলত নাযাচ লয়লঙ। তাযা
রড়াআ ওলয উন্নত মুলদ্ধাওযলণ দিত অমত দনলফওলদয ওালঙ অত্মভতণ না ওলয ায দভলন অশ্রয় দনলয়লঙ
দঙািনাকুলযয রুক্ষ্ম ফততঙ্কুর ফনাঞ্চলর। ওারক্রলভ এআ দফস্তৃণত ফনচঙ্গর এফং রুক্ষ্ম প্রাওৃদতও দযলফ তালদয চীফলনয
ঙ্গীবূত লয়লঙ। তালদয অঘায অঘযণ ধভত ংস্কৃদতয দফলেদয ঙ্গ লয় লড়লঙ, বাযতীয় উভালদল ুি ক্রলভান্নত
জ্ঞান-দফজ্ঞান ংস্কৃদতয ংস্পত দথলও। চঙ্গর তালদয চীফন ংগ্রালভআ ফিুওু শুলল দনলয়লঙ। াদযলয় দকলঙ তালদয জ্ঞানঘঘতায
ঙ্গীওায। এযআ পলর ক্রভদফওদত ভানফ বযতায রূ-য-কি-স্পত দথলও ফদঞ্চত এআ ভাচ নুন্নত লয় লড়লঙ,
ওারঘলক্রয অফততলনয লঙ্গ লঙ্গ। এযা দযণত লয়লঙ, বাযলতয ওাদয়ও শ্রভচীফী ন্তযচ দকাষ্ঠী দললফ।
অদদফাী ভালচয এআ দফদেন্নতাআ তালদয বালালও ংযক্ষ্ণ ওলযলঙ মুক মুক ধলয। তথাওদথত ওৃদিফান াও ভাচ এফং
তালদয ওালঙ অত্মভতণওাযী এআ ফ ঞ্চলরয ফাদন্দালদয দফফদততত বালা, এআ ভালচয ভলধয ঔুফ ওভআ দফস্তায ওলযলঙ।
দওন্তু মুক দযফততলন, বযতায গ্রকভলনয লঙ্গ তার যাঔলত না দলয, চীফনমাত্রালও দিদওলয় যাঔায চনয এআ দস্বো দনফতাদত
ভালচয, এওযওভ ফাধয লয়আ ধীলয ধীলয দমাক খলিলঙ ভালচ। দওন্তু তাযা ংস্কায ফলআ দনলচলদয ংস্কৃদত  বালালও
ফচতন ওলযদন। পলর তাযা লয় উলঠলঙ দদ্ববাদলও। বাদলও প্রফণতায় ফয স্থানীয় বালায দদলওআ দছাাঁও দফদ। স্থানীয় বালায
প্রবাফ মলথি। বাদলও সফদিয দফঘালয দদঔা মায় দম এলদয ভলধয াাঁতারী ফা দকাষ্ঠীকত উবালা এ ফ দচরায় ক্ষ্ীণ লয়
অলঙ। াাঁতার চনলকাষ্ঠী অদদফাীলদয ভলধয কদযষ্ঠ লর এফং এলদয  ভারাাদড়য়ালদয দনচস্ব দরদভারা থাওলর
তালদয ভাতৃবালা দক্ষ্াদালনয দওান ফযফস্থা দনআ। এলদয দশুলদয মতিুওু য় দক্ষ্ায ভাধযভ ফাংরাআ। পলর দক্ষ্াদফস্তায
প্রাদযত য়ায চনয বাদলও প্রফণতা অনুাদতও দযীরত স্থানীয় বালায দদলও ছুাঁওলঙ। দ ওাযলণ এলদয ওলথাওথলন
উচাতীয় দকাষ্ঠীকত ব্দ ফযফায ওলভ অলঙ। এযআ লঙ্গ স্থানীয় অদদফাীলদয লঙ্গ ওথা ফরায় অদদফাী চনলকাষ্ঠীয দম
এওদি দফদি ফাক্যীদত ভতলরয নুচাতীয় চনলকাষ্ঠীয ওালঙ ংস্কায লয় অলঙ; তায দযফততন খিলঙ।
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কঙ্গা–হুকরী ভধযফততী বাকীযথী এফং দ্মায দদায়াফ ঞ্চলরয অদদফাীলদয উৎ এফং বালা
স্বলদ যঞ্জন দঘৌধুযী
কঙ্গা-দ্মায দদায়াফ ঞ্চলর ফফাওাযী অদদফাীলদয সফদিয দপদফস্তালযয ওাযলণ দুআ ঘদব্ব যকণা দচরায় দমভন ঔুফ
পআ িান দভলর দতভদন এলদয এওিা কদযষ্ঠ ংআ চীদফওায প্রলয়াচলন দপাঞ্চলর ফা ওলয। এঙাড়া দফদেন্ন দম
লওিগুদর যলয়লঙ দগুদর দফবক্ত ঘদব্ব যকণা দচরায দপাঞ্চর ফদবূতত ঞ্চর এফং নদীয়া ভুদতদাফালদয সফদিয
অলরাঘনা ওযলরআ ম্পূণত ায়া মালফ। এলদয বাদলও সফদলিয ঐ দচরাগুদরয দফস্তৃত দযংঔযান ঙাড়াআ ীদভত ওলয়ওদি
লওি এফং দফদেন্নবালফ দফদবন্ন দায় দনমুক্ত দভশ্র দযলফল ওভতযত অদদফাী দযফাযগুদরলও ফরম্বন ওলয তালদয বাদলও
সফদিয এফং াভাদচও যীদতনীদত এফং দযফততন রক্ষ্য ওযা মায়।
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