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শ্চিভফঙ্গে বাকীযথী াফফাশ্চওায ূফাব ঞ্চঙ্গর ফাাংরা শ্চবন্ন ানযানয বালাবালীঙ্গদয বাশ্চলও
প্রফণতায ওাযণ  শ্চফঙ্গেলণ – এওশ্চি াঅঙ্গরাঘনা
স্বঙ্গদ যঞ্জন চঘৌধুযী
Abstract
Description and dwelling zone in undivided 24 Parganas (North & South) district research area.
The SANTAL, The MUNDA, The ORAON, The MALPAHARI, The KHARIYA dialect people in tribal
society. Non-Bengali dialect people ORIYA, BHOJPURI and MAITHILY. Dialectical tendency of
tribal and Non-Bengali Dialect People arrived in the plane land of the East Ganges. Their ecosocial dialectical side. Description and analysis of said tribal and non-Bengali dialect people.
Analytical reason and description of their dwelling condition on the background of their arrival
general and geographical identity of the colonies. Adjacent States
– Bihar, Jharkhand, Odisha- their various Tribal people. Their dialectical characteristics and
classification of their Colloquial Language. Specialty and Co-coordinating tendency of Non-Bengali
dialect People in the Ganga and Padma river zone. Dialectal Tone mixture in the utterance of
Colloquial language.
Key- Words: Indo Iranion Aryan Language; Dialectical effect or influence; The river side in
between the Ganges And the Padma; Educational –Economical- Social condition; The BAMBOO
FORD of Titumire; Scheduled Cast and Tribes Welfare Department.

শ্চিভফাাংরায় চভশ্চদনীুয, ফাাঁওুড়া, ফীযবূভ, ুরুশ্চরয়া চচরায় এফাং উত্তযফঙ্গেয চনাংঔযায এও শ্চফযাি াাংাআ াঅশ্চদফাী।
এযা ুদীখবওার ধঙ্গযাআ স্থানীয় ফাশ্চন্দা। ফাাংরাবালী চনঙ্গকাষ্ঠীয ভতাআ এঙ্গদয শ্চনচস্ব উবালা এফাং তায উচ্চাযণ-বফশ্চষ্ট্য
যঙ্গয়ঙ্গঙ। ওঙ্গয়ও াচায ফঙয াআঙ্গন্দা-াআযাণীয় বালায শ্চফফতবন ম্ভূত াংস্কৃতচাত ফাাংরা বালায প্রবাঙ্গফ চথঙ্গও এঙ্গদয
চকাষ্ঠীবালা তায স্বাতন্ত্র্য াযায়শ্চন। ফযঞ্চ ফতবভাঙ্গন এাআ স্বাতন্ত্র্য াঅয চফশ্চ প্রওি ঙ্গত ঘাাআঙ্গঙ নানান ধ্বশ্চনয ভধয শ্চদঙ্গয়। এাআ
াঅশ্চদফাী চকাষ্ঠীগুশ্চরয ভঙ্গধয াাঁতার, ভুণ্ডা, াঁড়া, ঔশ্চড়য়া, াাশ্চড়য়াকণাআ এ যাঙ্গচয প্রধান। এযা শুধু যাঙ্গচযয চওান শ্চনশ্চদবষ্ট্
এরাওাযাআ চম ফাশ্চন্দা তা নয়। ওাঙ্গচয প্রঙ্গয়াচঙ্গন শ্চিভফঙ্গেয প্রায় প্রশ্চতশ্চি চচরাঙ্গতাআ এঙ্গদয চদঔা ায়া মায়। চওাথা
এযা স্থায়ী ফাশ্চন্দা ঙ্গয় াওাাশ্চও উশ্চনঙ্গফ কঙ্গড় তুঙ্গরঙ্গঙ। চওাথা শ্চযমায়ী ঘশ্চযঙ্গেয। ওাঙ্গচয শ্চফঙ্গল ভযশুঙ্গভ াস্থায়ী
ফাশ্চন্দা। পঙ্গর চদঔা মায় চম, এঙ্গদয ওথাফাতবায়, ব্দ প্রঙ্গয়াঙ্গক শ্চনশ্চদবষ্ট্ এরাওায বাশ্চলও প্রবাফ ুস্পষ্ট্ না ঙ্গর
াশ্চবশ্চনঙ্গফ ওাঙ্গয রক্ষ্য ওযঙ্গর ানুধাফন ওযা মায়।
কো  দ্মায চদায়াফ াঞ্চঙ্গর াথবাৎ ূফব-বাকীযথী াঞ্চঙ্গরয াঅশ্চদফাীঙ্গদয শ্চযাংঔযান শ্চঙ্গফ ওযঙ্গত শ্চকঙ্গয়, ভুশ্চবদাফাদ
চচরায ম্পূণব শ্চঙ্গফ ায়া চকঙ্গর, বাকীযথী নদী দ্বাযা শ্চদ্বঔশ্চণ্ডত এাআ চচরায বকফানঙ্গকারা, রারফাক, ফযভুয, চফরডাো,
চরেী, চডাভওর - ভাে এাআ ওঙ্গয়ওশ্চি থানাাআ াঅভাঙ্গদয ভীক্ষ্াবুক্ত এরাওায ভঙ্গধয ঙ্গড়। এাআ এরাওা াঅফায চনাংঔযায
শ্চফঘাঙ্গয তওযা লাি তাাংাআ ভুরভান ধভবাফরম্বী ম্প্রদায়বুক্ত। ফাশ্চওযা শ্চন্দু ধভবাফরম্বী। এাআ এরাওায াঅশ্চদফাী ম্প্রদাঙ্গয়য
ভুশ্চবদাফাদ চচরায ভঙ্গধয ফঙ্গঘঙ্গয় ওভাংঔযও ফশ্চত। এঙ্গদয ভঙ্গধয বকফানঙ্গকারা এফাং চডাভওঙ্গরাআ ফঙ্গঘঙ্গয় চফশ্চ াঅশ্চদফাী
াঅঙ্গঙ। তা ভাে ওঙ্গয়ওশ্চি ঙ্গওঙ্গি। ানযশ্চদঙ্গও প্রায় যস্পয াংরগ্ন ফযভুয এফাং রারফাক থানা এরাওাঙ্গত চম াঅশ্চদফাী
ম্প্রদাঙ্গয়য ন্ধান চভঙ্গর তাযা ফস্তুতাঃ াস্থায়ী ফাশ্চন্দা।
ভুশ্চবদাফাদ চচরায াফস্থান শ্চফঘাঙ্গয স্পষ্ট্তাআ শ্চযষ্কায চম, এাআ চচরায াঅশ্চদফাীযা চনাংঔযায ানুাঙ্গত চমভন াশ্চত নকণয
চতভশ্চন শ্চক্ষ্া, াথবননশ্চতও এফাং াভাশ্চচও াফস্থান শ্চফঘাঙ্গয শ্চনতান্তাআ দশ্চযদ্র এফাং াফঙ্গশ্চরত। ফস্তুতাঃ এযা চমন ভাচ এফাং
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প্রাঙ্গনয াফঙ্গরায় শ্চফশ্চিন্ন। এঙ্গদয ভূর চা এওভাে ওৃশ্চল। াশ্চত াল্পাংঔযও াআাঁিবািায ওভবী। এফাং াঅধা শ্চযমায়ী
চেশ্চণয। এ চচরায় দ-ফাঙ্গযাশ্চি াঅশ্চদফাীল্লী ম্পঙ্গওব াঅঙ্গরাঘনা ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ। ানযশ্চদঙ্গও াশ্চফবক্ত ঘশ্চি যকণায়
াঅশ্চদফাী ফশ্চত ক্রভ ক্ষ্ীয়ভান। মশ্চদ শ্চততুভীঙ্গযয ফাাঁঙ্গয চওল্লা াআশ্চতাঙ্গ ঙ্গকৌযঙ্গফ স্থান চঙ্গয়ঙ্গঙ, তফু ফাদুশ্চড়য়া থানা
ানয দু-এওশ্চি থানায় ওঙ্গয়ওশ্চি ভাে ঙ্গওি ফযশ্চতঙ্গযঙ্গও। এাআ চচরায় াঅশ্চদফাী শ্চযাংঔযান যওাযী তপশ্চরী চাশ্চত এফাং
উচাশ্চত ওরযাণ দপ্তঙ্গয মথামথ নশ্চথবুক্ত চনাআ। চম তথয এাআ দপ্তয ূঙ্গে ফরা ঙ্গয়ঙ্গঙ, তা এতাআ াম্পূণব চম তায শ্চবশ্চত্তঙ্গত
াশ্চফবও ভীক্ষ্া ঘারাঙ্গনা ম্ভফয নয়। ঞ্চাঙ্গয়ত দপ্তঙ্গয ফযাও চওান তথয চনাআ। াঅশ্চদফাী াংযশ্চক্ষ্ত ঞ্চাঙ্গয়ত াঅন াংঔযা
শ্চফঘায ওঙ্গয, াঅশ্চদফাী চনঙ্গকাষ্ঠীয ফয়-শ্চক্ষ্া-চা ম্পঙ্গওব শ্চফস্তাশ্চযত াঅঙ্গরাঘনা াম্ভফ।
নদীয়া চচরায় াঅশ্চদফাী চনঙ্গকাষ্ঠীগুশ্চরয ভাে াফবতয াঞ্চঙ্গর মাযা ফা ওঙ্গয, তাযা ফযশ্চতঙ্গযঙ্গও প্রায় ফগুশ্চর চকাষ্ঠীাআ
ফতবভান। তঙ্গফ াাঁতার, ভুণ্ডা, াঁড়া, ভারাাড়ী, ঔশ্চড়য়া, ফুঙ্গনা-এাআ ওঙ্গয়ওযওভ াঅশ্চদফাীঙ্গদযাআ াংঔযাশ্চধওয। এঙ্গদয ভঙ্গধয
াাঁতারযাাআ াঅফায াংঔযাকশ্চযষ্ঠ। এ চচরায় চনকণনা ানুাঙ্গয প্রায় ঘশ্চল্ল রক্ষ্ ফাশ্চন্দাঙ্গদয ভঙ্গধয াঅশ্চদফাী চনঙ্গকাষ্ঠীয
াংঔযা প্রায় এও রঙ্গক্ষ্য ভত। এাআ এও রঙ্গক্ষ্য াঁয়তাশ্চল্ল াচাঙ্গযয চফশ্চ াাঁতার। াঁড়াঙ্গদয াংঔযা নয়-দ াচাঙ্গযয
শ্চওঙু চফশ্চ। ভুণ্ডা চনঙ্গকাষ্ঠী প্রায় াাঁঘ-ঙয় াচায, ভারাাড়ী াচায াাঁঙ্গঘও, ফাশ্চও চনঙ্গকাষ্ঠী ফুঙ্গনা এফাং ানযানয। এাআ
ানযানযঙ্গদয াংঔযা এতাআ নকণয চম তাঙ্গদয শ্চফঙ্গল উঙ্গল্লঔ ানুঙ্গল্লঔয। এঙ্গদয ভঙ্গধয চওাড়া, কাঙ্গযা, বূশ্চভচ, ভক, ভাাশ্চর রু,
চরাধা-ঔশ্চড়য়া এভনশ্চও ঘাওভা উচাশ্চতয চনঙ্গকাষ্ঠীয দু ঘায দ এও চঙ্গনয শ্চঙ্গফ ায়া মায়। ওরযাণী চথঙ্গও ওশ্চযভুয
মবন্ত নদীয়া চচরায ীভানা-উত্তঙ্গয ভুশ্চবদাফাদ এফাং ফাাংরাঙ্গদ, দশ্চক্ষ্ঙ্গণ ঘশ্চি যকণা চচরায ূঙ্গফব উত্তয ঘশ্চি যকণা
চচরায ফনকাাঁ ভওুভা এফাং ফাাংরাঙ্গদ, শ্চিঙ্গভ ফধবভান এফাং হুকরী চচরা। এাআ দুাআ চচরা এফাং নদীয়ায ভঙ্গধয প্রফাশ্চত
বাকীযথী ফা হুকরী নদী।
নদীয়া চচরায শ্চনশ্চফড় ভীক্ষ্ায য ভুশ্চবদাফাদ এফাং ঘশ্চি যকণা চচরায াঅশ্চদফাী চনঙ্গকাষ্ঠীয বাশ্চলও বফশ্চষ্ট্য ম্পঙ্গওব
স্বি ধাযণায াুশ্চফধা ফায ওথা নয়। াঅঙ্গর এাআ কঙ্গফলঙ্গওয ফাস্থান নদীয়া য়ায় ভীক্ষ্ায প্রথভ এফাং শ্চফস্তৃত ওাচ
নদীয়া চচরাঙ্গতাআ প্রথভ শুরু য়। পঙ্গর াফস্থানকত শ্চদও শ্চদঙ্গয় এফাং বাকীযথীয প্রফা ানুযণক্রঙ্গভ ভীক্ষ্ায ধাযাফঙ্গও
ানুযণ ওযা য়শ্চন। চওান াঅগ্রী াঠঙ্গওয য়ঙ্গতা চবৌঙ্গকাশ্চরও ােশ্চতয ওথা ভঙ্গন ঙ্গত াঙ্গয শ্চওন্তু প্রফঙ্গন্ধয শ্চফলয়ফস্তু
ম্পঙ্গওব চওান ােশ্চতয শ্চফন্দুভাে রক্ষ্য ফায ম্ভাফনা চনাআ। এঙ্গত ফযঞ্চ ানয এওিা শ্চদও চথঙ্গও াভযযক্ষ্া ম্ভফ ঙ্গয়ঙ্গঙ।
এওশ্চদঙ্গও ম্পূণব শ্চল্পীন ূণবগ্রাভীণ চচরা ভুশ্চবদাফাদ, ানয শ্চদঙ্গও ঘযভ শ্চল্পায়ঙ্গনয চচরা ঘশ্চি যকণা, ভাঙ্গছ নদীয়া
চচরায বফশ্চষ্ট্যাআ বাকীযথী ূফবাঞ্চঙ্গরয াঅশ্চদফাীঙ্গদয বাশ্চলও প্রফণতা, প্রবাফ এফাং শ্চফফতবন াযস্পশ্চযও প্রবাঙ্গফয শ্চফফতবঙ্গনয
ধাযাশ্চিঙ্গও ভূরধন ওঙ্গয শ্চফঙ্গেলণ চতয ঙ্গফ ফঙ্গরাআ ভঙ্গন ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ।
াঅশ্চদফাী ম্প্রদায় ূফববাকীযথী াঞ্চঙ্গর প্রায় ফ ওয়শ্চি প্রধান চকাষ্ঠীযাআ ন্ধান চভঙ্গর। ভুশ্চবদাফাদ এফাং ঘশ্চি যকণা
চচরায় াথবাৎ উত্তয  দশ্চক্ষ্ণ ঘশ্চি যকণাঙ্গও ধযা ঙ্গয়ঙ্গঙ। এ চচরাগুশ্চরঙ্গত চম প্রধান শ্চতনশ্চি চকাষ্ঠীয াক্ষ্াৎ চভঙ্গর তাযা
প্রধানত াাঁতার, াঁড়া এফাং ভুণ্ডাযী। এঙ্গদয ভঙ্গধয াাঁ তারযা চভাি াঅশ্চদফাী চনাংঔযায ত্তয তাাং। ুতযাাং ভূরত
াাঁতার চনঙ্গকাষ্ঠীঙ্গওাআ এাআ প্রফঙ্গন্ধ ভুশ্চবদাফাদ চচরায উশ্চল্লশ্চঔত এরাওাগুশ্চর চফঙ্গঙ চনয়া ঙ্গয়ঙ্গঙ। ভুণ্ডাযী  ানয চকাষ্ঠীগুশ্চর
ম্পঙ্গওব প্রাথশ্চভও তথয াংঙ্গমাচন ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ। ভুশ্চবদাফাদ চচরায াঅশ্চদফাী ফশ্চতাড়াগুশ্চর াঅশ্চথবও এফাং াভাশ্চচও উবয়তাআ
াফঙ্গশ্চরত এফাং ানুন্নত, এঙ্গদয ভঙ্গধয শ্চক্ষ্ায ায চমভন ানুঙ্গল্লঔ চতভশ্চন াঅশ্চথবও াফস্থা স্বাধীনতা-উত্তয ঞ্চা ফঙয ঙ্গয
উশ্চন-শ্চফ শ্চওঙু য়শ্চন। চমিুওু ঙ্গয়ঙ্গঙ চ এতাআ নকণয চম উঙ্গল্লঙ্গঔয াঙ্গক্ষ্া যাঙ্গঔ না। তঙ্গফ এ তয চম এঙ্গদয ভঙ্গধয ভাচ
ম্পঙ্গওব ঙ্গঘতনতা চদঔা শ্চদঙ্গয়ঙ্গঙ। শ্চফঙ্গল ওঙ্গয ঞ্চাঙ্গয়ত ফযফস্থা এফাং াঅশ্চদফাী  ভশ্চরাঙ্গদয াংযক্ষ্ঙ্গণয ুফাঙ্গদ এঙ্গদয
ভঙ্গধয াঅত্মঙ্গঘতনতায উঙ্গেল রক্ষ্য ওযায ভত।
ভুশ্চবদাফাদ চচরায বকফানুয, বাফতা, চডাভওর এরাওায াঅশ্চদফাী চনাংঔযায নিাআ তাাংাআ শ্চনযক্ষ্য। ােনয়াযী
প্রওঙ্গল্পয চনয এযা ােনয়াযী চওঙ্গেয চদয়া ঔাফায ম্পঙ্গওবাআ চফশ্চ াঅগ্রী। াাঁতার ঙাড়া াঁড়া, চওাড়, কাঙ্গযা,
বুশ্চিয়া, ভক, ভারাাশ্চড়য়া, ভাাশ্চর, চরঘা, চরাধা-ঔশ্চড়য়া এফাং চা ম্প্রদাঙ্গয়য চকাষ্ঠীগুশ্চরয াক্ষ্াৎ চভঙ্গর। যাঙ্গচযয
াঅশ্চদফাী চনঙ্গকাষ্ঠীয ১.৫৪ তাাংঙ্গয ফা এ চচরায়। নদীয়া চচরায চঘঙ্গয় এঙ্গদয াংঔযা ভুশ্চবদাফাঙ্গদ চফশ্চ। চচরায়
ভাচওরযাণ দপ্তয এফাং তপশ্চশ্চর চাশ্চত  উচাশ্চত ওরযাণ দপ্তঙ্গযয তথযানুাঙ্গয ১৯৯৫চত এঙ্গদয াংঔযা চততাশ্চল্ল াচাঙ্গযয
ভত। তাযা ভুশ্চবদাফাদ চচরায় কাঙ্গযা ঘাওভা, বুশ্চিয়া, ভক, চরঘা এফাং চরাধা-ঔশ্চড়য়া, ভারাাড়ী ম্প্রদাঙ্গয়য াঅশ্চদফাী
চকাষ্ঠীয ফশ্চত ম্পঙ্গওব াজ্ঞতা প্রওা ওঙ্গযঙ্গঙন। ভুশ্চবদাফাদ চচরায় ফযওভ াঅশ্চদফাী চনঙ্গকাষ্ঠী শ্চভশ্চরঙ্গয় চভাি াংঔযা
ফতবভাঙ্গন প্রায় ঞ্চা াচাঙ্গযয ভত ঙ্গফ। শ্চওন্তু ভুশ্চবদাফাদ চচরাঙ্গও বাকীযথী নদী প্রায় ভশ্চদ্বঔশ্চণ্ডত ওঙ্গয চচরাঙ্গও ূফব
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শ্চিভফঙ্গে বাকীযথী াফফাশ্চওায ূফবাঞ্চঙ্গর ফাাংরা শ্চবন্ন ানযানয বালাবালীঙ্গদয বাশ্চলও প্রফণতায ওাযণ ……
স্বঙ্গদ যঞ্জন চঘৌধুযী
শ্চিঙ্গভ বাক ওঙ্গয উত্তয দশ্চক্ষ্ঙ্গণ প্রফাশ্চত। পঙ্গর এাআ চচরায বাকীযথীয শ্চিঙ্গভ াফশ্চস্থত ারায, াঅশ্চচভকঞ্জ, ওাশ্চন্দ, ঔাকড়া,
চেীুয, নফগ্রাভ প্রবৃশ্চত থানা এফাং কঞ্জগুশ্চর এাআ কঙ্গফলণায এরাওা চথঙ্গও ফাদ চদয়া ঙ্গয়ঙ্গঙ েত ওাযঙ্গণাআ। ূফববাকীযথী
াঞ্চঙ্গর এাআ চচরায চম এরাওা, চঔাঙ্গন াঅশ্চদফাী চনঙ্গকাষ্ঠীয চভাি াংঔযা শ্চতশ্চয াচাঙ্গযয ভত। ঞ্চাঙ্গয়ঙ্গতয দয
াংঔযায শ্চঙ্গফ ওঙ্গয চচরায যওাযী তপশ্চরী চাশ্চত  তপশ্চরী উচাশ্চত ওরযাণ শ্চফবাঙ্গকয চভািাভুশ্চিবাঙ্গফ ানুভান এাআ
যওভাআ। তঙ্গফ এঙ্গদয কশ্চযষ্ঠ াাঁতারযাাআ। পঙ্গর এাআ চচরায় ভূরত ওাচ মা ঙ্গয়ঙ্গঙ তা ম্পূণবাআ াাঁতার এফাং ভারাাড়ী
ম্প্রদায়ঙ্গও শ্চনঙ্গয়াআ।
এাআ ভুশ্চবদাফাদ চচরায় ফঙ্গঘঙ্গয় ওভ শ্চন্দীবালাবালী ভানুঙ্গলযা ফা ওঙ্গযন। শ্চফঙ্গল ওঙ্গয বাকীযথীয ূফব তীয এরাওায়।
চচরা প্রাঙ্গনয ওাঙ্গঙ চওান ুশ্চনশ্চদবষ্ট্ তথয না থাওঙ্গর, ম্প্রশ্চতওাঙ্গর ানযানয ানগ্রয ম্প্রদায় এফাং তপশ্চরী ম্প্রদাঙ্গয়য
ফযাাঙ্গয, াঙ্গবব ানুাঙ্গয এাআ াংঔযা প্রায় াঙ্গড় দ াচাঙ্গযয ভত। এঙাড়া াশ্চত াল্প াংঔযও শ্চযমায়ী চেশ্চণয ভানুল
াঅঙ্গঙন, তাঙ্গদয াঅঙ্গরাঘয শ্চফলঙ্গয় ান্তবুবক্ত ওযা য়শ্চন। ভুশ্চবদাফাদ চচরায় াফাাংরাবালী ম্প্রদাঙ্গয়য াঅকভন এফাং স্থায়ী
ফাশ্চন্দা শ্চঙ্গঙ্গফ ফাাংরা ভাচচীফঙ্গনয াঙ্গথ শ্চভঙ্গ, শ্চনঙ্গচঙ্গদয বাশ্চলও বফশ্চষ্ট্য ম্পূণব শ্চফরুপ্ত ওঙ্গযঙ্গঙন।
শ্চঙ্গফিা এাআবাঙ্গফ চদঔঙ্গর ভুশ্চবদাফাদ চচরায এও কশ্চযষ্ঠ াাংঙ্গওাআ এওদা াফাাংরাবালী ফাগাশ্চর ফঙ্গর শ্চঘশ্চিত ওযা ঘঙ্গর।
ভুশ্চবদওুশ্চর ঔাাঁ মঔন ফাাংরা-শ্চফায-উশ্চড়লযায নফাফ ঙ্গয় ভুশ্চবদাফাঙ্গদ যাচধানী ত্তন ওঙ্গযন তঔন চথঙ্গওাআ এঙ্গদয াঅকভন। এাআ
াঅকভন খঙ্গিঙ্গঙ াষ্ট্াদ তাব্দীয চলাধব মবন্ত। এ চচরায় শ্চন্দীবালীঙ্গদয চঘঙ্গয় ফযঞ্চ ফরা বাঙ্গরা উদুববালীঙ্গদয াংঔযা চফশ্চ।
এযা ম্পূণবরূঙ্গ এঔন ফাগাশ্চর ঙ্গর এঙ্গদয ঐশ্চতয াফাাংরাবালী উদুব। এঔঙ্গনা এযা াংস্কৃশ্চত, ধভবীয় ঘঘবায় উদুবঙ্গওাআ তাঙ্গদয
ওঙ্গথাওথঙ্গনয ভাধযভ শ্চঙ্গঙ্গফ ফযফায ওঙ্গয। এযা ওঙ্গরাআ াআরাভ ধভবাফরম্বী এফাং াথবননশ্চতও াফস্থা চমভনাআ চাও এযা
নফাফী ঐশ্চতঙ্গযয দাফীদায। তঙ্গফ এাআ ম্প্রদায় ওাঙ্গরয প্রফাঙ্গ এঔন ওঙ্গয়ও ুরুঙ্গলয ফযফধাঙ্গন ম্পূণব ফাাংরাবালী। মত শুদ্ধ
উচ্চাযণাআ ওরুও না চওন এঙ্গদয উদুব ওঙ্গথাওথন ফাাংরাবালীয উদুব ওঙ্গথাওথঙ্গনয ভতাআ। এঔাঙ্গন শ্চন্দীবালী চনঙ্গকাষ্ঠী
নদীয়ায ভতাআ। চাশ্চত এফাং চাকত শ্চদও শ্চদঙ্গয় এযা য় তপশ্চরী াথফা ানগ্রয, শ্চক্ষ্ায ায নকণয। এঙ্গদয াভাশ্চচও
াফস্থান শ্চনতান্তাআ ােশ্চতূণব। শ্চফাঙ্গযয চাতাঙ্গতয শ্চফঙ্গবঙ্গদয প্রফা থাওায় শ্চন্দীবালী শ্চঙ্গঙ্গফ এওিা াধাযণ ভাচচাতাঙ্গতয বফলভযঙ্গও াশ্চতক্রভ ওঙ্গয কঙ্গড় উঠঙ্গত াঙ্গয শ্চন। স্থানীয় ভাঙ্গচ শ্চনতয প্রঙ্গয়াচঙ্গনয তাশ্চকঙ্গদ মতিুওু দযওায তায
চফশ্চ এঙ্গদয ম্পওব চনাআ। এঙ্গদয াভাশ্চচও চভরাঙ্গভা াফযাআ ম্প্রদায়কত। াঅয চনাংঔযা ওভ য়ায চনয ম্প্রদায়কত
চওান চকাষ্ঠী বতযী ঙ্গত াঙ্গযশ্চন। াপাাআওভবীঙ্গদয নাযীুরুল শ্চনশ্চফবঙ্গঙ্গল প্রায় ওঙ্গরাআ ওাচ ওঙ্গযন। পঙ্গর বাশ্চলও প্রঙ্গয়াচঙ্গন
এঙ্গদয স্থানীয় চমাকাঙ্গমাক ভাধযভ ফাাংরা ঙাড়া কতযন্তয চনাআ। াঅশ্চথবও শ্চদও শ্চদঙ্গয় াশ্চযফাশ্চযও াঅয় শ্চফঘাঙ্গয াপাাআওভবীযা ির
ঙ্গর এযাাআ ফঙ্গঘঙ্গয় ানুন্নত। চাকত এফাং াধাযঙ্গণয শ্চফঘায চফাঙ্গধয ওাযঙ্গণ এঙ্গদয াভাশ্চচও শ্চযশ্চধ াশ্চত ঙ্কুশ্চঘত।
শ্চক্ষ্ায ায ঔুফ ওভ। এঙ্গদয াঅঙ্গয়য এওিা ফড় াাংাআ মায় চনায শ্চঙঙ্গন। চমঙ্গওান ওাযঙ্গণাআ শ্চশ্চন্দবালী এাআ চকাষ্ঠীয াঙ্গথ
াঅশ্চদফাীঙ্গদয এাআ ফযাাঙ্গয শ্চভর শ্চনশ্চফড়। এঙ্গদয চভঙ্গয়যা ওাচ ওঙ্গযঙ্গর ঘর ফরা তদঙ্গথব মথাথব নয়। ানয চকাষ্ঠীঙ্গদয
ভশ্চরাযা ম্পূণবতাআ াঘর।
নদীয়ায প্রধান াঅশ্চদফাী ফশ্চত এরাওাগুশ্চরয প্রধানত শ্চযণখািা, ঘাওদ, যাণাখাি ২নাং, যাণাখাি ১নাং, নাওাশ্চাড়া,
ঘাড়া এফাং ওারীকঞ্জ – এাআ ওঙ্গয়ওশ্চি ব্লঙ্গও। শ্চযণখািা ব্লঙ্গওয ফড়চাগুশ্চর এফাং ওাষ্ঠডাোয়; যাণাখাি ২নাং ব্লঙ্গও চখিুকাশ্চঙ এফাং
ধানতরায়; যাণাখাি ১নাং ব্লঙ্গও তাঙ্গযুয; ঘাওদ ব্লঙ্গও শ্চভুযারী, ভদনুয; নাওাশ্চাড়া ব্লঙ্গওয ভুড়াকাঙা; ঘাড়া ব্লঙ্গওয
ভঙ্গনকয এফাং ওারীকঞ্জ ব্লঙ্গও ফরযাভুঙ্গযাআ প্রধানত এ চচরায স্থায়ী উদ্বাস্তু ফশ্চত এরাওা। াঅভযা এাআ ওশ্চি এরাওাঙ্গতাআ
াঅভাঙ্গদয যীক্ষ্াবুক্ত এরাওা শ্চঙ্গঙ্গফ চফঙ্গঙ শ্চনঙ্গয়শ্চঙ। এাআ এরাওাগুশ্চরয ভঙ্গধয ফড়চাগুশ্চর, চখিুকাশ্চঙ, শ্চভুযারী, ভদনুয,
ভুড়াকাঙা এফাং ভঙ্গনকয াাঁতার ফশ্চত; ওাষ্ঠডাো, চখিুকাশ্চঙ, ফরযাভুয, শ্চভুযারী, ধানতরা, ভুড়াকাঙাঙ্গত ভুণ্ডাফশ্চত;
ভদনুয, ফড়চাগুশ্চর, ওাষ্ঠডাো এফাং ায়যাডাোয় াঁড়া ফশ্চত; ভারাাশ্চড় ফশ্চত াঅঙ্গঙ ধানতরা এফাং তাঙ্গযুঙ্গয। ফুঙ্গনা
ফশ্চত ওাষ্ঠডাো, ভঙ্গনকয, চখিুকাশ্চঙঙ্গত।
াধাযণবাঙ্গফ উচাশ্চত ফশ্চত গ্রাভগুশ্চর চঙাি চঙাি, ঞ্চা চথঙ্গও এও শ্চযফাঙ্গযয ভঙ্গধয। তঙ্গফ ভদনুঙ্গয  ওরযাণীঙ্গত
াাঁতার ল্লী এ চচরায় ফবফৃৎ। প্রায় াচায শ্চযফাঙ্গযয ফশ্চত রক্ষ্য ওযা মায়। চরাও াংঔযা প্রায় াচায ঘায-াাঁঘ। ানয
শ্চদঙ্গও ভাে এও লািশ্চি শ্চযফাঙ্গযয াত-াঅি ফশ্চত ায়া মায়। নদীয়া চচরায় উচাশ্চত চকাষ্ঠীগুশ্চরয ভঙ্গধয
াাঁতারযাাআ ফবপ্রধান। াাঁতার উচাশ্চতয ভঙ্গধয এ চচরায় ান্তত দশ্চি চকাষ্ঠীয ন্ধান ায়া মায়। তঙ্গফ এঙ্গদয ভঙ্গধয
ভুভুবযাাআ প্রধান। ানয দুএওশ্চি চকাষ্ঠীয াাংশ্চঔযও াফস্থা এফাং ফশ্চত এরাওা াঅরাদা ঙ্গর তাঙ্গদয চকাষ্ঠীকত শ্চফশ্চিন্নতা এত
চফশ্চ চম াঅরাদা ওঙ্গয তাঙ্গদয ভীক্ষ্া ওযা দুরূ। শ্চফঙ্গলত চম উঙ্গেয শ্চনঙ্গয় এাআ প্রফন্ধ, পঙ্গর াঅভযা ভুভুব ম্প্রদাঙ্গয়য ফশ্চত
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শ্চিভফঙ্গে বাকীযথী াফফাশ্চওায ূফবাঞ্চঙ্গর ফাাংরা শ্চবন্ন ানযানয বালাবালীঙ্গদয বাশ্চলও প্রফণতায ওাযণ ……
স্বঙ্গদ যঞ্জন চঘৌধুযী
গুশ্চরঙ্গওাআ চফঙ্গঙ শ্চনঙ্গয়শ্চঙ। ভদনুয এাআ ম্প্রদাঙ্গয়য ফৃত্তভ ফশ্চত। ভদনুয চেন চথঙ্গও শ্চিভশ্চদঙ্গও দুাআ চথঙ্গও াঅড়াাআ
শ্চওঙ্গরাশ্চভিায দূযঙ্গে ওরযাণী-ভদনুয যাস্তায াঙ্গ এাআ ফশ্চত। স্থানীয় এরাওায় এযা াাঁতার ফঙ্গর শ্চযশ্চঘত। এঙ্গদয
াড়াঙ্গওাআ াঙ্গনঙ্গও ফুঙ্গনা াড়া ফঙ্গর। শ্চওন্তু ফাস্তঙ্গফ এাআ ফশ্চত এরাওায় এও খয ফুঙ্গনা ফশ্চত চনাআ। এাআ াাঁতার ল্লীঙ্গত
প্রায় শ্চতনয ভত শ্চযফায ফা ওঙ্গয। চরাওাংঔযা প্রায় দুাআ াচাঙ্গযয শ্চওঙু ওভ। উঙ্গল্লঔনীয় বফশ্চষ্ট্য এাআ চম এাআ ল্লীঙ্গত
ুরুঙ্গলয চঘঙ্গয় স্ত্রীঙ্গরাঙ্গওয াংঔযা চফশ্চ। ফুঙ্গনাাড়া ফঙ্গর শ্চযশ্চঘশ্চত এাআ াাঁতার ল্লীঙ্গতাআ এ চচরায় শ্চক্ষ্ায ায ফঙ্গঘঙ্গয়
চফশ্চ। কড় প্রায় াঅি তাাং। এঙ্গদয ভঙ্গধয ুরুল শ্চতশ্চয তাাংঙ্গয শ্চওঙু চফশ্চ। ভশ্চরাঙ্গদয ভঙ্গধয শ্চক্ষ্ায ায দ চথঙ্গও ফাঙ্গযা
তাাং। এঙ্গদয শ্চযফাঙ্গযয দযযা স্কুর-ওঙ্গরঙ্গচয াঠ শ্চনঙ্গয়ঙ্গঙ। তঙ্গফ এঔাঙ্গন এওশ্চি াাঁতারী প্রাথশ্চভও শ্চফদযারয় থাওায
ুফাঙ্গদ নতুন প্রচঙ্গেয াঙ্গনঙ্গওাআ স্কুঙ্গর মায়। াফয প্রাথশ্চভও শ্চক্ষ্ায় রপআাঅউি, াথবাৎ ঘতুথব চেশ্চণয াঠ াে ওযায াঅঙ্গকাআ
তাযা ভাছঙ্গথ ড়া চঙঙ্গড় চদয়। এাআ াংঔযায তওযা ায ত্তয তাাংঙ্গয ভত। ফাশ্চও শ্চতশ্চয তাাংঙ্গয দু-ঘায চন
ফযশ্চতঙ্গযঙ্গও ফাাআ ঞ্চভ াথফা লষ্ঠ চেশ্চণঙ্গতাআ ড়া াে ওঙ্গয। তঙ্গফ ফাশ্চরওাঙ্গদয চঘঙ্গয় ফারঙ্গওয রপআাঅউঙ্গিয তওযা ায
এত চফশ্চ নয়।
এাড়ায় াওাফাড়ী াওুঙ্গরয ওুশ্চড় াঁশ্চঘশ্চিয ভত। াআাঁঙ্গিয চদয়ার শ্চঙ্গভঙ্গেয কাাঁথশ্চন। ফাড়ীয ঙাদ ওাংশ্চক্রি ঢারাাআ নয় দুঘাযশ্চি ফাঙ্গদ। ফাওী ফাড়ীগুশ্চরয ভঙ্গধয চকািা ঘশ্চল্লঙ্গও ফাড়ী াআাঁঙ্গিয চদয়ার। শ্চিঙ্গনয ফা িাশ্চরয ঙাউশ্চন। াফয এঙ্গদয
াঙ্গনওগুশ্চরয ঙাউশ্চন ওযঙ্গকঙ্গিয শ্চিঙ্গনয। চেনশ্চি াথফা ওযাঙ্গনস্তাযায শ্চিঙ্গনয ঙাউশ্চন চদঔা চভঙ্গর। চফশ্চয বাক ফাড়ীগুশ্চরযাআ
ঙাউশ্চন ঔঙ্গড়য, চদয়ার ভাশ্চিয। উঙ্গল্লঔনীয় ফযাায এওিাাআ চম ভাশ্চিয চদয়ার ঙ্গর চওান ফাড়ীযাআ চানারা চনাআ। এওশ্চি
ভাে দযচা তা াংওীণব। এঙ্গদয কাাঁথশ্চনয়ারা ফাড়ীগুঙ্গরায এওশ্চিয চফশ্চ চানারা চনাআ। তা ঔুফাআ চঙাি চানারা। এাআ ল্লীয
াঙ্গধবঙ্গওয চফশ্চ শ্চযফাঙ্গয চওান ঘাঙ্গলয চশ্চভ চনাআ। এযা ভূরত ওৃশ্চল চশ্চভঙ্গত ওাচ ওঙ্গয। াঅয শ্চওঙু াআাঁিবািায় ওাচ ওঙ্গয
চীশ্চফওা শ্চনফবা ওঙ্গয। চম ফ শ্চযফাঙ্গযয চশ্চভ াঅঙ্গঙ তাঙ্গদয ভাে চনা দ ঙ্গনঙ্গযা শ্চযফাঙ্গযয চশ্চভয শ্চযভাণ াাঁঘ শ্চফখা ফা
তায াল্প চফশ্চ। চফশ্চয বাক শ্চযফাঙ্গযাআ বূশ্চভীন শ্চঙ্গঙ্গফ াট্টায় যওাঙ্গযয ওাঙ চথঙ্গও ায়া চশ্চভ। এযা শ্চনঙ্গচযাাআ ঘাল
ওঙ্গয। তঙ্গফ শ্চনচস্ব ার ফরদ াঅঙ্গঙ চকািা দঙ্গও শ্চযফাঙ্গযয। এাআ ফুঙ্গনা াড়ায় স্ত্রীুরুল শ্চনশ্চফবঙ্গঙ্গল ওঙ্গরাআ ওাচ ওঙ্গয। ভাে
ফয়স্কযাাআ শ্চশুঙ্গদয চদঔবাঙ্গরয চনয ফাড়ীঙ্গত থাঙ্গও। এভনশ্চও ওঙ্গরঙ্গচ ঙ্গড়ঙ্গঙ এভন চভঙ্গয় ভাঙ্গঠ ভচুঙ্গযয ওাচ ওঙ্গয। তঙ্গফ
তাঙ্গদয এাআ ওাচ ঔুফ চাদাশ্চয নয়। াঙ্গনওিাাআ চৌশ্চঔন। চমভন ওায ধান চযায়ায ওাঙ্গচ শ্চঠওা শ্চনর। ওাঙ্গচয ঔুফ চফশ্চ ঘা
থাওঙ্গর শ্চশ্চক্ষ্ত চভঙ্গয়যা মায়। এযা াধাযণবাঙ্গফ াাঁতার যভণীঙ্গদয শ্চযঙ্গধয় ঔাি ফঙ্গযয ওাড় ওভ ঙ্গয। মশ্চদ ফাড়ীঙ্গত
াশ্চধওাাং ভঙ্গয় এ চাাও ঙ্গয। তঙ্গফ চছাাঁও ফাগাশ্চরঙ্গদয াঅধুশ্চনও ওায়দায় ওুাঁশ্চঘ শ্চদঙ্গয় াশ্চড় যায শ্চদঙ্গওাআ।
বাশ্চলও প্রফণতায শ্চদও শ্চদঙ্গয় এাআ াাঁতার ল্লীঙ্গও শ্চভেবালী ফরা চমঙ্গত াঙ্গয। এঙ্গদয শ্চনঙ্গচয ভঙ্গধয ওথাফাতবা ঘারাঙ্গনায
ভয় এযা াাঁতারী এফাং স্থানীয় প্রবাশ্চফত ফাাংরা ওথা ফঙ্গর থাঙ্গও। স্থানীয় চরাওচঙ্গনয ঙ্গে ওথাফাতবা ফরায ভয় তুিাথবও
ফবনাভ ভধযভুরুল ফযফায ওযায শ্চদঙ্গও প্রফণতা চফশ্চ। শ্চওন্তু াঙ্গনঙ্গওাআ ম্ভ্রভাত্মও ফবনাভ ফযফায ওঙ্গযঙ্গঙন াঅচওার।
শ্চফঙ্গল ওঙ্গয মাযা ঘাওুযীচীফী এফাং স্কুঙ্গর ফা তায উচ্চস্তঙ্গযয শ্চক্ষ্া গ্রণ ওঙ্গযঙ্গঙ। পঙ্গর ফরা ঘঙ্গর এঙ্গদয চছাাঁও াঙ্গনওঔাশ্চন
ফাাংরাবালীঙ্গদয নাকযাশ্চর বফশ্চঙ্গষ্ট্যয দ্বাযা প্রবাশ্চফত। ফয়স্ক ুরুল, াশ্চধওাাং স্ত্রীঙ্গরাওাআ াফযাআ এ প্রবাফ চথঙ্গও াঙ্গনওঔাশ্চন
ভুক্ত। তাযা এঔঙ্গনা নাকযাশ্চর বফশ্চষ্ট্য যপ্ত ওযঙ্গত াঙ্গযশ্চন। বাশ্চলও প্রফণতায় এযা ওঔঙ্গনা ওঔঙ্গনা শ্চওঙু শ্চওঙু ম্ভ্রভাত্মও ফবনাভ
ফযফায ওঙ্গযন ফঙ্গি, শ্চওন্তু াশ্চধওাাং ভঙ্গয়াআ তাঙ্গদয ঙ্গম্বাধঙ্গনয ফযফাঙ্গযয ীভা ভনাত্মও ফবনাভ াথবাৎ ‘তুশ্চভ’ মবন্ত।
এরাওায় প্রঘশ্চরত ফাাংরায় ঙ্গব্দয ঙ্গে ঙ্গনঙ্গযা চথঙ্গও ওুশ্চড় তাাং ব্দ তাযা াভাশ্চচও ব্দ ফযফায ওঙ্গয। াথবাৎ তাঙ্গদয
াভাশ্চচও ম্পওব, ূচাঘবনা  চদফ-চদফতা এফ ম্পশ্চওবত ব্দ ফযফায ওঙ্গয। বতচাশ্চদ এফাং শ্চওঙু উওযণ চাত ব্দ
াাঁতারী ব্দ। ভদনুঙ্গযয যাআ ফড় াাঁতার ফশ্চত ফড়চাগুশ্চর। এঔাঙ্গন প্রায় াঅড়াাআ খয াাঁতার ফা ওঙ্গয। চরাওাংঔযা
প্রায় াাঁঘ াচাঙ্গযয ভত। ভদনুঙ্গযয ফুঙ্গনাাড়ায তুরনায় এঔাঙ্গন ফঙ্গঘঙ্গয় ফড় াথবওয চম – এাআ াাঁতার ল্লীয ভাে চনা
ঘশ্চল্লঙ্গও চরাও ঘাওুযীচীফী। তঙ্গফ চফী শ্চওঙু শ্চযফায শ্চযণখািা ওৃশ্চল শ্চফশ্বশ্চফদযারঙ্গয়য ওৃশ্চল ঔাভাঙ্গযয শ্চঠওা েশ্চভও, ফরা বার
চনভচুয শ্চঙ্গঙ্গফ ওাচ ওঙ্গয। শ্চক্ষ্ায ায ঙ্গনঙ্গযা চথঙ্গও ওুশ্চড় তাাংঙ্গয ভত। ুরুঙ্গলয ভঙ্গধয এাআ ায াঁশ্চঘ চথঙ্গও শ্চতশ্চয।
চভঙ্গয়ঙ্গদয ভঙ্গধয এাআ ায াঅি চথঙ্গও দ তাাং। এাআ ফশ্চত গ্রাঙ্গভয ভাধযশ্চভও া ফা তায চঘঙ্গয় চফশ্চ চরঔাড়া চানা
এওচন ফা ওঙ্গয না। ফঙ্গঘঙ্গয় চফশ্চ চম চরঔাড়া চানা তায শ্চক্ষ্ায ভান ভাধযশ্চভও ানুত্তীণব। তঙ্গফ ফতবভান প্রচঙ্গেয ফারও
ফাশ্চরওাঙ্গদয ান্তত চনা শ্চতশ্চযঙ্গও লষ্ঠ চথঙ্গও নফভ চেশ্চণয ভঙ্গধয ড়াশুনা ওঙ্গয। এঔানওায প্রায় ভস্ত শ্চযফাযাআ বূশ্চভীন ওৃশ্চল
েশ্চভও।
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শ্চিভফঙ্গে বাকীযথী াফফাশ্চওায ূফবাঞ্চঙ্গর ফাাংরা শ্চবন্ন ানযানয বালাবালীঙ্গদয বাশ্চলও প্রফণতায ওাযণ ……
স্বঙ্গদ যঞ্জন চঘৌধুযী
বালা ফযফায ফড়চাগুশ্চরয এাআ াাঁতার ল্লীয ফাশ্চন্দাযা নাকশ্চযও বযতায দ্বাযা প্রবাশ্চফত নয়। ভদনুঙ্গযয ফুঙ্গনাাড়ায
ফাশ্চন্দাঙ্গদয চঘঙ্গয় এঙ্গদয চকাষ্ঠীকত চভৌশ্চরওে াঙ্গনও চফশ্চ শ্চযভাঙ্গণ াক্ষ্ুন্ন। লাঙ্গিাধব নাযীুরুল শ্চনঙ্গচঙ্গদয ভঙ্গধয ওথা ফরায
ভয় শ্চনযফশ্চিন্নবাঙ্গফ াাঁতারী বালা ফযফায ওঙ্গয থাঙ্গও। এভনশ্চও স্থানীয় ফাশ্চন্দাঙ্গদয ঙ্গে াঅরাঘাশ্চযতায় তাযা চম
ফাাংরা বালা ফঙ্গর তায ভঙ্গধয শ্চক্রয়াদ ফবনাঙ্গভয চদৌরঙ্গত ানয ব্দগুশ্চরয াথব চফ শ্চওঙু শ্চযভাঙ্গণ ানুভান ওঙ্গয শ্চনঙ্গত য়।
তঙ্গফ ওুশ্চড় চথঙ্গও শ্চতশ্চয ফঙয ফয়স্ক চকাষ্ঠীয বালা াঙ্গনও চফশ্চ চফাধকভয। এযা মশ্চদ ম্ভ্রভাত্মও শ্চক্র য়াদ ফযফাঙ্গয ানবযস্ত,
তাঙ্গর ভাভশ্চয়ও ফবনাভ ফযফায ওঙ্গয থাঙ্গও। াঅরাঘাশ্চযতায় াঙ্গনও চফশ্চ স্বিন্দ।
ভুণ্ডা উচাশ্চত চকাষ্ঠীয ফা নদীয়া চচরায় ঔুফ চফশ্চ চনাআ। চনকণনা ানুাঙ্গয এঙ্গদয াংঔযা প্রায় াচায দঙ্গঙ্গওয ভঙ্গধযাআ।
াভাশ্চচও এফাং চকাষ্ঠীকত শ্চফঘাঙ্গয এযা াাঁতারঙ্গদয তুরনায় াঙ্গনও শ্চশ্চঙঙ্গয়। শ্চক্ষ্া, াথবননশ্চতও এফাং াভাশ্চচও প্রশ্চতষ্ঠায়
এঙ্গদয াফস্থান ওরুণ। এ চচরায় ঘাওদ, ওরযাণী, ওাশ্চরকঞ্জ, নাওাশ্চাড়া এফাং ঘাড়া থানাঙ্গতাআ ভুণ্ডা উচাশ্চতয ফশ্চত।
প্রশ্চতশ্চি ফশ্চত এরাওাাআ চঙাি চঙাি, শ্চতশ্চয ঘশ্চল্ল ফা ঞ্চাশ্চি শ্চযফাঙ্গযয। ঙ্গফবাচ্চ চম ফশ্চতশ্চিয ন্ধান চঙ্গয়শ্চঙ চঔাঙ্গন চভাি
শ্চযফায াংঔযায় প্রায় ’চদঙ্গড়ও। এশ্চি নাওাশ্চাড়া থানায ভুড়াকাঙা গ্রাঙ্গভ। ভুণ্ডাঙ্গদয এ চচরায় চভািাভুশ্চিবাঙ্গফ শ্চতশ্চয ঘশ্চল্লশ্চি
ফশ্চত যঙ্গয়ঙ্গঙ। চচরায াঅশ্চদফাী ওরযাণ দপ্তয এ ম্পঙ্গওব শ্চঠও শ্চঙ্গফ যাঙ্গঔন না। ফস্তুত াঅশ্চদফাী চনঙ্গকাষ্ঠী াাঁতার
উচাশ্চত চকাষ্ঠী ম্পঙ্গওব এঙ্গদয াঅগ্র চম শ্চযভাণ ভুণ্ডা, াঁড়া, ভারাাড়ী, ঔশ্চড়য়া ফা ফুঙ্গনাঙ্গদয ম্পঙ্গওব ঙ্গঘতনতা চ
তুরনায় শ্চনতান্তাআ নকণয। াঅঙ্গর ফাস্তফ াফস্থা র ফঙ্গেশ্চণয াঅশ্চদফাীঙ্গদযাআ কঙ্গড় াাঁতার ফঙ্গর শ্চযঘয় চদয়াাআ প্রাঙ্গনয
াধাযণ ঘশ্চযে।
ঘশ্চি যকণা চচরায় ফঙ্গঘঙ্গয় চফশ্চ চম উচাশ্চত চকাষ্ঠী ফা ওঙ্গয তাযা াাঁতার। এঙ্গদয াংঔযা চচরায াঅশ্চদফাী
ওরযাণ দপ্তঙ্গযয চদয়া ানুভান ানুাঙ্গয রক্ষ্াশ্চধও। াশ্চফবক্ত ঘশ্চি যকণায শুরু এওশ্চদঙ্গও ওাাঁঘড়াাড়ায ভত ফৃত্তয
ওরওাতায উত্তয ীভান্ত চথঙ্গও ফাকদা ফনকাাঁ। এয ূঙ্গফবয ম্পূণবিাাআ ফাাংরাঙ্গদ। শ্চিঙ্গভ ওরযাণীয য চথঙ্গও প্রায় াকয
মবন্ত বাকীযথীয ূফব াঙ্গড়য ম্পূণব াঞ্চর। ভাছঔাঙ্গন ওরওাতা য। দশ্চক্ষ্ঙ্গণ ুন্দযফন  ফঙ্গোাকয। এয এওশ্চদঙ্গও
নকযায়ঙ্গণয শ্চফরা, শ্চল্পঙ্গওঙ্গেয ঐশ্চতয ানযশ্চদঙ্গও চতভশ্চন ঘযভ দাশ্চযদ্রয। াশ্চক্ষ্া এফাং ান্ধওায। এাআ চচরায াশ্চধফাীঙ্গদয
চীফনমাোয ভঙ্গধয বফশ্চঘেয এফাং বফযীতয এতাআ শ্চফার চম দুঙ্গয়য ভঙ্গধয াভঞ্জঙ্গযয ন্ধান দুরূ। যাঙ্গচয াফশ্চস্থত চওেীয়
এফাং যাচয যওাযী দপ্তয চথঙ্গও াঅধাযওাযী দপ্তঙ্গয ওভবযত ওভবঘাযীঙ্গদয তওযা াঁঘাশ্চ চনাআ ওরওাতা ঘশ্চি যকণায়
াফশ্চস্থত। এাআ াংঔযায চওান মথাথব শ্চঙ্গফ ায়া না চকঙ্গর াঅশ্চদফাী ওরযাণ দপ্তঙ্গযয ানুভান ঘশ্চি যকণায় ান্তত ঞ্চা
চথঙ্গও ত্তয াচায াঅশ্চদফাী াঅঙ্গঙন মাযা যওাযী দপ্তঙ্গয ওভবযত ফযশ্চক্তয শ্চযফাযবুক্ত। এাআ যওাযী, াঅধাযওাযী প্রবৃশ্চত
দপ্তঙ্গয ঘাওুযীযত াঅশ্চদফাীযা চকাষ্ঠীকত শ্চযঘয় শ্চনঙ্গয় ফা ওঙ্গযন না। তাযা ওভবস্থাঙ্গনয ুশ্চফধাঙ্গথব ফাস্থান ঔুঙ্গাঁ চ শ্চনঙ্গয়ঙ্গঙন।
এযা ফস্তুত াঅশ্চদফাী ভাচ চথঙ্গও শ্চফশ্চিন্ন ঙ্গয়াআ ফা ওঙ্গযন। ানযশ্চদঙ্গও এঙ্গদয ভঙ্গধয শ্চশ্চক্ষ্ঙ্গতয ায ফবাশ্চধও। প্রাশ্চনও
উচ্চদস্থ চথঙ্গও ওযশ্চণও, শ্চক্ষ্ও, াধাযণ ুশ্চরওভবী, শ্চল্পেশ্চভও শ্চফশ্চবন্ন চায় ওভবযত এযা াংযক্ষ্ঙ্গণয ুঙ্গমাঙ্গক শ্চনঙ্গয়াঙ্গকয
ুশ্চফধা চঙ্গর ফবশ্চনম্ন শ্চক্ষ্াকত চমাকযতা াচবন ওযঙ্গত ঙ্গয়ঙ্গঙ এঙ্গদয। ানযশ্চদঙ্গও াাঁতারযাাআ াঅশ্চদফাী ভাঙ্গচয ফঙ্গঘঙ্গয়
চফশ্চ াঅঙ্গরাওপ্রাপ্ত। েত ওাযঙ্গণাআ বাশ্চলও বফশ্চঙ্গষ্ট্য াগ্রাশ্চধওায চঙ্গয়ঙ্গঙন াাঁতার উচাশ্চতয ভানুঙ্গলযা। ঘশ্চি যকণায় চম
ফ াাঁতার চকাষ্ঠীগুশ্চরয প্রাধানয তাযা ভুভুব, চভব্রভ, াাঁদা, িুডু। ঘশ্চি  যকণা চচরায় ভুভুব এফাং চভব্রভযাাআ কশ্চযষ্ঠ।
াাঁতারঙ্গদয ঙ্গযাআ চম উচাশ্চত চকাষ্ঠী এ চচরায় চফশ্চ তাযা ভুণ্ডা। াাঁতার চকাষ্ঠীয তুরনায় এঙ্গদয ভঙ্গধয শ্চক্ষ্ায ায ঔুফ
ওভ। যওাযী ঘাওুযীঙ্গত এঙ্গদয চওউ প্রাশ্চনও ওরযাণ দপ্তয এওচন ভাধযশ্চভও ফা প্রাথশ্চভও শ্চক্ষ্ঙ্গওয ওথা ফরঙ্গত
াঙ্গযনশ্চন শ্চমশ্চন ভুণ্ডা উচাশ্চত। তঙ্গফ চনা ওঙ্গয়ও ােনয়াশ্চড় ওভবী থাওঙ্গত াঙ্গয ফঙ্গর তাযা চানান। ভুণ্ডা উচাশ্চতয ভানুঙ্গলযা
াধাযণত শ্চওাযী। াশ্চঔ শ্চওায ওঙ্গযাআ এঙ্গদয চীশ্চফওা। গ্রাঙ্গভ ঙ্গয চম ফ নগ্ন কাে, াধব নগ্ন এও িুওঙ্গযা চভািা ওাড়
ভারঙ্গওাঘা শ্চদঙ্গয় ঙ্গয াঙ্গনওগুরশ্চফ রু ওাশ্চঠ ওাাঁঙ্গধ ওঙ্গয খুঙ্গয চফড়ায় তাঙ্গদয প্রায় ওঙ্গরাআ ভুণ্ডা উচাশ্চত। রম্বা রু ওাশ্চঠয
ভাথায় ঙুাঁঘঙ্গরা এওশ্চি ওাশ্চঠ, তাঙ্গত শ্চফশ্চঘে াঅঠা রাকাঙ্গনা। চাআ ওাশ্চঠগুশ্চর এওিায াঙ্গথ াঅয এওিা তীক্ষ্ণ তৎযতায় চুঙ্গড়
কাঙ্গঙয ভকডাঙ্গর ফা াশ্চঔ শ্চওাঙ্গয এযা াফযথব প্রায়। এঙাড়া ফনঙ্গভাযক, স্বণবঙ্গকাশ্চধওা ফুঙ্গনা প্রাণী এঙ্গদয প্রধান ঔাদয।
শ্চওন্তু প্রাওৃশ্চতও ওাযঙ্গণাআ এাআ চায় এযা ক্রভাআ শ্চফঘুযত ঙ্গয় ঙ্গড়ঙ্গঙ। এঔন ভুণ্ডাযা ভাঙ্গঠ ওাচ ওঙ্গয। ভূরত শ্চদনভচুশ্চয এফাং
ওাশ্চয়ও েভাআ এঙ্গদয ভুঔয চা ঙ্গয় উঙ্গঠঙ্গঙ। এঙ্গদয ভঙ্গধয শ্চক্ষ্ায ায এতাআ নকণয চম তাাংঙ্গয শ্চফঘায ওযঙ্গত মায়া
ফাতুরতা। ফাকদা ব্লঙ্গও ভুণ্ডা ফশ্চত এরাওায় াঅাআ.শ্চ.শ্চড এঙ্গয ােনয়াশ্চড় প্রওল্প াঅঙ্গঙ। শ্চওন্তু চঔাঙ্গন াবাফী ভুণ্ডা শ্চশুযা
ঔাফায শ্চনঙ্গত শ্চনয়শ্চভত মায় না। তাঙ্গদয ানীা। পঙ্গর এঙ্গদয ভঙ্গধয াক্ষ্যতা চনাআ ফরঙ্গরাআ ঘঙ্গর। চরাধা উচাশ্চতয ওথা
চনকণনা প্রশ্চতঙ্গফদঙ্গন উঙ্গল্লঔ থাওঙ্গর এাআ প্রফন্ধওায তাঙ্গদয চওান ন্ধান ানশ্চন। তঙ্গফ ফশ্চযাঙ্গিয ওাঙ্গঙ এওশ্চি াড়ায
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প্রতযঙ্গন্ত গুশ্চিওঙ্গয়ও ঔশ্চড়য়া উচাশ্চতয চকািা ঙ্গনঙ্গযা শ্চযফাঙ্গযয ন্ধান শ্চভঙ্গরঙ্গঙ। এঙ্গদয শ্চনঙ্গচয চদয়া শ্চযঘয় ানুাঙ্গয
এযা দুধ-ঔশ্চড়য়া চকাষ্ঠীয। এযা ওৃশ্চলচীফী। এঙ্গদয ভঙ্গধয ফযশ্চক্তকত চশ্চভয শ্চযভাণ এতাআ ওভ চম এঙ্গদয ওৃশ্চলভচুয ফরাাআ বার।
এ চচরায় াঅশ্চদফাীঙ্গদয চকাষ্ঠী শ্চফঘায ওযঙ্গর চদঔা মায় চম, াাঁতার, াঁড়া, চওার, কাঙ্গযা, ঘাওভা, নাঙ্গকশ্চয়া, বুশ্চিয়া,
বূশ্চভচ, ভক, ভাাশ্চর, ভুণ্ডা, চভচ, রু, চরঘা, চরাধা-ঔশ্চড়য়া  াচাং। এঙ্গদয ভঙ্গধয াাঁতার এফাং াঁড়াযাাআ াংঔযাকশ্চযষ্ঠ।
ভীক্ষ্া এরাওায ফশ্চত ম্পঙ্গওব শ্চফফযণ প্রঙ্গে ফরা চমঙ্গত াঙ্গয চম ওাাঁঘড়াাড়ায গ্রাভ ওাাঁঘড়াাড়ায াআাঁিবািা ঙাড়া াঅশ্চদফাী
ল্লী থাওঙ্গর চঔাঙ্গন ভীক্ষ্া ওযা য়শ্চন। ফাকদা ফনগ্রাভ ভওুভায নদীয়া চচরায ীভান্ত দত্তপুশ্চরয়া াংরগ্ন। দুবাঙ্গফ মায়া
মায়। ফনকাাঁ চথঙ্গও াথফা যাণাখাি চথঙ্গও ফাঙ্গ দত্তপুশ্চরয়া এফাং চঔান চথঙ্গও াাআঙ্গওর বযান াথফা চাঁঙ্গি ভাে াঁয়তাশ্চল্ল 
শ্চভশ্চনঙ্গিয যাস্তা। ম্পূণব গ্রাভ শ্চনওিতভ চযরঙ্গেন এফাং য নফগ্রাভ। ফাকদা শ্চফধানবা চওে তপশ্চরীঙ্গদয াংযশ্চক্ষ্ত। এাআ
াঞ্চঙ্গর াঅশ্চদফাীঙ্গদয চনয াংযশ্চক্ষ্ত ঞ্চাঙ্গয়ত াঅন যঙ্গয়ঙ্গঙ। ানযশ্চদঙ্গও ফাদুশ্চড়য়ায াফস্থান াঅয প্রতযন্ত। ফনকাাঁ চথঙ্গও
যাশ্চয ফাঙ্গ ফনকাাঁ-ফশ্চযাি ফাঙ্গয রুঙ্গি ভরন্দুয চথঙ্গও চেওাঙ্গয এও খোয চফশ্চ দূযঙ্গে ফাদুশ্চড়য়া। াওাযাস্তা শ্চওন্তু
দুকবভ ভূর ফাদুশ্চড়য়া য। ফশ্চযাি চথঙ্গও মায়া মায়। এঔাঙ্গন ুযবা াঅঙ্গঙ। ভথুযাুয, চয়নকয এফাং ফারুাআুঙ্গযয
াঅশ্চদফাী ল্লীগুশ্চরয ভঙ্গধয চফঙ্গঙ চনয়া ঙ্গয়ঙ্গঙ ভথুযাুয ২নাং াঞ্চর, চয়নকয ২নাং াঞ্চর এফাং ফারুাআুঙ্গযয শ্চন্নওিস্থ
াঅশ্চদফাীঙ্গদয নয়া ফশ্চত। ভথুযাুয এফাং চয়নকয দুশ্চি থানাাআ ফতবভাঙ্গন দশ্চক্ষ্ণ ঘশ্চি যকণায়। শ্চয়ারদ শ্চফবাঙ্গক দশ্চক্ষ্ণ
াঔায় প্রতযন্ত এরাওায়। াশ্চফবক্ত ঘশ্চি যকণা চচরা দয াঅশ্চরুয এঔন শ্চফবক্ত এফাং ানুন্নত দশ্চক্ষ্ণ ঘশ্চি যকণায
চচরা দয। াঅশ্চরুয ওরওাতায প্রান্ত চদঙ্গ াফশ্চস্থত ঙ্গর ওরওাতায ফঙ্গঘঙ্গয় ফশ্চধবষ্ণু এরাওা। ানযশ্চদঙ্গও প্রদীঙ্গয নীঙ্গঘাআ
ান্ধওাঙ্গযয ভতন চয়নকয, ভথুযাুয ানুন্নত। ঙ্গনঙ্গযা ওুশ্চড় ফঙয াঅঙ্গক এঔাঙ্গন প্রায় ’শ্চতঙ্গনও শ্চযফায ফা ওযত। এঔন
াঙ্গধবঙ্গওয ওভ ঙ্গয় চকঙ্গঙ। ানাশ্চদফাীযা ফশ্চতয প্রঙ্গয়াচঙ্গন গ্রা ওঙ্গযঙ্গঙ াঅশ্চদফাীঙ্গদয ফশ্চত। এঔানওায াঅশ্চদফাীঙ্গদয
ফক্তফয ানুমায়ী এযা এঙ্গঙ্গঙ নদী চশ্চযঙ্গয়। গ্রাঙ্গভ ফয়স্ক ফযশ্চক্ত গুরুভুভুবয ওথা ানুাঙ্গয াত াঅি ুরুল াঅঙ্গক াথবাৎ না ঙ্গর
তাব্দী প্রাঘীন এঙ্গদয ফফা। এযা ওঙ্গরাআ ভুভুব চকাষ্ঠী। এযা চাআ েযাশ্চডনার চক্ষ্তভচুয। এঔাঙ্গন াক্ষ্যতায ায ুরুঙ্গলয
ভঙ্গধয ঘশ্চল্ল তাাংঙ্গয ভত। চভঙ্গয়ঙ্গদয ভঙ্গধয াাঁঘ চথঙ্গও দ তাাংঙ্গয ভত। ঘশ্চি যকণা চচরায ফওশ্চি াঅশ্চদফাী ল্লীয
ফাশ্চন্দাযা চভািাভুশ্চি শ্চদ্ববাশ্চলও। তঙ্গফ ফযাও শ্চঙ্গল্পান্নয়ন এফাং াঅধুশ্চনওতায় এঙ্গদয ভঙ্গধয স্থানীয় ফেবালীঙ্গদয প্রবাফ প্রওি।
শ্চিভফাাংরায় চম চচরাগুশ্চরঙ্গত শ্চন্দীবালাবালীঙ্গদয প্রাধানয তায ভঙ্গধয ঘশ্চি যকণা চচরাাআ চফাধ য় াগ্রাশ্চধওায
ায়ায চমাকয। এ চচরায় শ্চন্দীবালাবালীয াংঔযা প্রায় দ রঙ্গক্ষ্য াঙ্গনও চফশ্চ। াষ্ট্াদ তাব্দীী্য চলাধব চথঙ্গও
স্বাধীনতায যফতবী এও-চদড় দও মবন্ত ওরওাতায শ্চদঙ্গও চম প্রফা শ্চঙর বাকীযথীয ভতাআ শ্চনযফশ্চি ন্ন চাআ প্রফাঙ্গ ফতবভাঙ্গন
বািা ড়ঙ্গর তা শুশ্চওঙ্গয় মায়শ্চন। এঔন াফযাত। ঘশ্চি যকণায শ্চল্পাঞ্চঙ্গরয শ্চফস্তৃশ্চত উত্তঙ্গয ওাাঁঘড়াাড়া চথঙ্গও দশ্চক্ষ্ঙ্গণ
ডায়ভণ্ডাযফায ফচফচ মবন্ত। এয ভঙ্গধয াঅফায ওরওাতায উত্তযাাংঙ্গয ঘশ্চি যকণাঙ্গতাআ শ্চঙ্গল্পয শ্চফস্তায চফশ্চ খঙ্গিশ্চঙর।
এাআ শ্চফস্তাঙ্গযয ওাযঙ্গণাআ চযর শ্চযফঙ্গনয চনয গুরুেূণব শ্চফঙ্গফওানন্দ চযর  ড়ও চতু শ্চনশ্চভবত য় প্রাওস্বাধীনতা ওাঙ্গরাআ।
প্রাওস্বাধীনতা ওাঙ্গর ঘিওর এফাং াআশ্চঞ্জশ্চনয়াশ্চযাং শ্চঙ্গল্পয চনয ওাাঁঘড়াাড়া চযর এরাওায় চফরখশ্চযয়া মবন্ত ািওঙ্গরয াশ্চয,
ওাাঁঘড়াাড়া, াশ্চরয, বনাশ্চি, বািাড়া, চকের, যাভনকয, কাড়ুশ্চরয়া, উত্তয ফযাযাওুয, ফযাযাওুয, শ্চিিাকড়, াশ্চণাশ্চি,
ওাভাযাশ্চি, ফযানকয, দভদভ ুযবা এরাওায় ফযাও শ্চল্পায়ন খঙ্গিঙ্গঙ। চাআ াঙ্গথ ফযাযাওুয এফাং ওাাঁঘড়াাড়ায়
ূফবাঞ্চঙ্গরয দুশ্চি ফৃৎ চনা ঙাউশ্চন। এাআ শ্চল্প এফাং চনা ঙাউশ্চন শ্চখঙ্গযাআ শ্চন্দীবালী ভানুল মথা চবাচুযী, বভশ্চথ রী এফাং শ্চড়য়া
বালাবালীঙ্গদয ফশ্চত।
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৮। ফু শুদ্ধে, ফাাংরাবালায বূশ্চভওা, ওরওাতা ১৩৭২
৯। ঘঙ্গট্টাাধযায় ধীঙ্গযেনাথ, ফাাংরা বালাতত্ত্ব এফাং ভধযবাযতীয় াঅমববালা  াশ্চতয, ওরওাতা ১৯৬৯
১০। ফু শ্চদ্বঙ্গচেনাথ, ফাাংরা বালায াঅধুশ্চনও তত্ত্ব  াআশ্চতওথা, ওরওাতা ১৯৭৫
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