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Abstract
Folk craft is an important genre of folklore. Radh Bengal is considered as a storehouse of
various folk arts and crafts. Many women are deeply related with that folk crafts. Actually,
many folk crafts are originated and developed only with the direct involvement of women.
Most of folklorists have emphasized to disclose the role of male artisans and still now
female artisans are being stayed behind their sight. Though, male artisans play vital role in
different side of folk craft but the role of women cannot be ignored. Women artisans play
multi-dimensional role in the forms of folk craft. The major participation and action of
women artisans are noticed in the field of production procedure and marketing system. So,
this paper has covered the important multi-dimensional role of women in the world of folk
craft and provided an account about some selected folk craft of Radh Bengal. This paper
has also described the undeniable role of women in production technique, use of folk
technology, transformation, expansion and marketing system of folk crafts. Besides, this
paper has assessed the socio-economic condition of women artisans of Radh Bengal in the
context of Bengal’s folk craft.
Keywords: Folk Craft, Radh Bengal, Folk technology, Marketing system, Women
Artisans.

১. বূশভকা : লরাকশে ঐশতঙ্গযয ধাযক  ফাক র লরাকশেীভাজ। ুপ্রাচীনকার লথঙ্গক শুরু কঙ্গয অধুশনক
মন্ত্রবযতায় অঙ্গেৃঙ্গে জশিঙ্গয় থাকা ভানুঙ্গলয জীফঙ্গন লরাকশঙ্গেয ফদান লকান ংঙ্গআ কভ নয়। ভানুঙ্গলয শচন্তাবাফনায প্রশতপরন পুঙ্গট ঙ্গে লরাকশঙ্গেয শফশবন্ন অশেঙ্গকয ভাধযঙ্গভ। ভানুল প্রাচীনকার লথঙ্গকআ প্রকৃশতজাত শফশবন্ন
উাদান শদঙ্গয় শফশবন্ন ধযঙ্গনয লরাকশে অশেক গঙ্গি তুঙ্গরঙ্গছ। পঙ্গর বযতায ূচনারগ্ন লথঙ্গকআ ফাংরায শফশবন্ন
স্থাঙ্গন শফশবন্ন ধযঙ্গনয লরাকশেকরা প্রায  শফকা রাব কঙ্গযঙ্গছ। তঙ্গফ একথা ফরা মায় লম, শিভফঙ্গেয ফবত্র
লরাকশঙ্গেয ধাযা ফভান থাকঙ্গর যাঢ়ফঙ্গেআ শফশবন্ন ধযঙ্গনয লরাকশে অশেক ফবাশধক শফকা রাব কঙ্গযঙ্গছ।
এককথায় যাঢ়ফেঙ্গক লরাকশঙ্গেয বাণ্ডায ফরঙ্গর তুযশক্ত য় না। ংখ্য গশণত নাযী-ুরুল-শশু
ফংযম্পযায় এখ্ানকায লরাককারু  চারুশঙ্গেয ঙ্গে মুক্ত। লরাকশে ৃজঙ্গনয ভূঙ্গর থাঙ্গক লরাকায়ত নাযীুরুঙ্গলয শনযর প্রঙ্গচো, ভননীরতা এফং নান্দশনক শশেক লচতনা। শুধু ৃশেঙ্গত নয়, লরাকশঙ্গেয প্রায 
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শফকাঙ্গ নাযীযা ুরুঙ্গলয ভেী। ফতবভাঙ্গন মাশন্ত্রক অধুশনকতা এফং শফশ্বায়ঙ্গনয ফবগ্রাী প্রবাঙ্গফ লরাকশঙ্গে নানা
ধযঙ্গনয শযফতবন শযরশিত ঙ্গে। ক্রভ াশযঙ্গয় মাঙ্গে লরাকশঙ্গেয লরৌশকক ঐশতয। অধুশনকতায চা াভঙ্গর
লরাকায়ত ঐশতয ফজায় লযঙ্গখ্ লরাকশঙ্গেয ক্রভশফফতবঙ্গন নাযীযা গুরুত্বূণব বূশভকা ারন কঙ্গযঙ্গছ। শনখ্ুুঁত
শফণঙ্গনয ভারায় লগুঁঙ্গথ লরাকশেজাত দ্রঙ্গফযয চাশদা ফৃশিঙ্গত অজ নাযীযা ুরুলঙ্গদয ভঙ্গতা ভপ্রয়াী। শুধু
শফণনকাযী শাঙ্গফ নয় উৎাদনকাযী এফং ফযফাযকাযী শাঙ্গফ নাযীযা ভান কৃশতঙ্গত্বয শধকাযী। ফহু লরাকশে
অশেঙ্গকয উৎাদন  ফযফায-দুঙ্গটা শদকআ শুধুভাত্র নাযীঙ্গদয ভঙ্গধযআ ীভাফি। লরাকশঙ্গেয ুনশনভবাঙ্গণ এফং
শনতযনতুন লভাশটঙ্গপয ংঙ্গেলণ  ংস্থাঙ্গনয ভাধযঙ্গভ লরাকশেফস্তুগুশরঙ্গক শচত্তাকলবক  ভঙ্গনাাযী কঙ্গয তুরঙ্গত
নাযীঙ্গদয জুশি লভরাবায। এককথায় যাঢ় ঞ্চর তথা ভগ্র ফাংরায় লরাকশঙ্গেয ুপ্রাচীন ধাযাশট িুন্ন  ংত
যাখ্ঙ্গত নাযীঙ্গদয উঙ্গেখ্ঙ্গমাগয  প্রংনীয় বূশভকা যঙ্গয়ঙ্গছ।
২. যাঙ্গঢ়য লরাককারুশঙ্গেয অশেকগত শফশচত্রয  নাযীশেীভাজ : লরাকায়ত ংস্কৃশতয একশট গুরুত্বূণব উাদান
র লরাকশে। লরাকায়ত ভাঙ্গজয অন্তঃশযচয় শনশত থাঙ্গক লরাকশঙ্গেয ভঙ্গধয। প্রাচীন কার লথঙ্গকআ উাদান,
শনভবাণশরী, লবৌঙ্গগাশরক ঞ্চর, ফযফাশযক, নান্দশনক  ধভবীয় প্রঙ্গয়াজন প্রবৃশত শফলঙ্গয়য শযঙ্গপ্রশিঙ্গত
লরাকশঙ্গেয অশেকগত শফশচত্রয প্রকা লঙ্গয়ঙ্গছ। ৃজঙ্গনয কৃৎঙ্গকৌঙ্গরয শনশযঙ্গখ্ লরাকশেঙ্গক অভযা দুশট মবাঙ্গয়
শফবক্ত কযঙ্গত াশয: লরাককারুশে  লরাকচারুকরা। াধাযণবাঙ্গফ লফশকছু উকযঙ্গণয াাঙ্গময  ফৃৎ
াশতয়ায ফযফাঙ্গযয ভাধযঙ্গভ লখ্াদাআ, ঢারাআ, ফুনন আতযাশদ ৃজনঙ্গকৌঙ্গরয প্রঙ্গয়াঙ্গগ গঙ্গি ঙ্গে লরাককারুশে।
লমভন, তাুঁতশে, ভৃৎশে আতযাশদ। নযিুদ্র িুদ্র উকযঙ্গণয াাঙ্গময ঙ্কণশরীয প্রঙ্গয়াঙ্গগ গঙ্গি ঙ্গে
লরাকচারুশেকরা। লমভন, অেনা, টশচত্র আতযাশদ (ভণ্ডর, ২০১১: ৩০)। লরাককারু  চারুশঙ্গেয শফশচঙ্গত্রয
শিভফে গশযভাভয়। লরাককারুশঙ্গেয অশেকগত শফশচঙ্গত্রযয ধাযা শিভফঙ্গেয প্রায় ফবত্র ফভান। অয যাঢ়ফঙ্গেয
কারুশঙ্গেয নানান শফশচত্রয লআ ধাযাযআ একশট উজ্জ্বর  ংতরূ। যাঢ়ফঙ্গেয শফশবন্ন ধযঙ্গনয লরাককারুশঙ্গে
ভৃি। লফশকছু লরাককারুশে অশেক অঙ্গছ লমগুশর লকফর ভাত্র যাঢ় ঞ্চঙ্গরআ ৃে ঙ্গয়ঙ্গছ এফং এখ্াঙ্গনআ শফকা
রাব কঙ্গযঙ্গছ। যাঢ় ঞ্চঙ্গর প্রচশরত প্রধান প্রধান লরাককারুশেঅশেকগুশরঙ্গক শনঙ্গে াযশণয াাঙ্গময তুঙ্গর ধযা
র:
লরাককারুশে

ভৃৎশে লটযাঙ্গকাটাশে ফাুঁশে কাুঁা-শতরশে ল াকযাশে লারাশে ঙ্খশে ফয়নশে তাুঁতশে ভাদুযশে

শধকাং লরাকশেআ গঙ্গি ঙ্গে নাযী-ুরুঙ্গলয মুগরফন্দীঙ্গত। ফহু তাব্দী ধঙ্গযআ অভাঙ্গদয গ্রাভীণ নাযীকূর
শনঙ্গজঙ্গক ফযক্ত কঙ্গযঙ্গছ শফশবন্ন লরৌশকক শেরূঙ্গয ভঙ্গধয শদঙ্গয়। নাযীযা অন ভঙ্গনয ভাধুশয শভশঙ্গয় লমভন ৃে
কঙ্গযঙ্গছ নতুন নতুন শে অশেক লতভশন লআ শে অশেকঙ্গক ভৃশি  লৌন্দঙ্গমবয ীঙ্গলব লৌুঁঙ্গছ শদঙ্গত প্রতযি 
ঙ্গযািবাঙ্গফ াাময কঙ্গযঙ্গছ। লরাকশঙ্গেয অশঙনায় নাযীশেীঙ্গদয ফহুভুখ্ী বূশভকা শযরশিত য়।
লরাকশঙ্গে নাযীঙ্গদয বূশভকা

উৎাদনকাযী ফযফাযকাযী শফণনকাযী শঙ্গেয প্রাঙ্গয নান্দশনক লচতনা প্রমুশক্তয ফযফাঙ্গয শফশ্বা-ংস্কায থবনীশত ফৃশত্তংক্রান্ত বালা
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লরাকশঙ্গেয শফশবন্ন অশেঙ্গক নাযীশেীঙ্গদয শফশচত্র কভবপ্র য়া শুধুভাত্র লরাকশেজগৎঙ্গকআ ভৃি কযঙ্গছ না,
ভৃি কযঙ্গছ ভগ্র ভাজ  বযতাঙ্গক। তাআ লরাকশঙ্গে নাযীশেীঙ্গদয শফশচত্র কভবপ্রঙ্গচোঙ্গক লকানবাঙ্গফআ
স্বীকায কযা মায় না। অধুশনক মন্ত্র বযতায় লরৌশকক ঐশতঙ্গযয ফাক লরাকশঙ্গে নাযীঙ্গদয বূশভকা তাআ
শফঙ্গলবাঙ্গফ প্রংনীয়।
৩. যাঙ্গঢ়য শনফবাশচত লরাককারুশে অশেঙ্গক নাযীঙ্গদয বূশভকা : যাঢ়ফে র শফশচত্রযভয় লরাকশঙ্গেয বাণ্ডায। তঙ্গফ
ভস্ত লরাকশে অশেকআ লমভন যাঢ়ফঙ্গে ভান ভৃশি  শফস্তায রাব কঙ্গযশন লতভনআ ফ শে অশেঙ্গকআ
নাযীঙ্গদয বূশভকা ভান নয়। লকান লকান লরাকশঙ্গেয ঙ্গে নাযীযা প্রতযিবাঙ্গফ মুক্ত অফায লকান লকান লিঙ্গত্র
নাযীযা ঙ্গযািবাঙ্গফ ুরুলঙ্গদয ঙ্গমাশগতা কঙ্গয। যাঙ্গঢ়য লরাককারুশঙ্গে নাযীঙ্গদয বূশভকায ভযক 
শফঙ্গেলণাত্মক অঙ্গরাচনায জনয অভযা যাঙ্গঢ়য লম কঙ্গয়কশট উঙ্গেখ্ঙ্গমাগয  জনশপ্রয় লরাকশে অশেকঙ্গক শনফবাচন
কঙ্গযশছ, লগুশর মবায়ক্রঙ্গভ শনেরূ:
৩.১ ভৃৎশে: ভৃৎশঙ্গেয উদ্ভফ শনঙ্গয় গঙ্গফলকঙ্গদয ভঙ্গধয ভতঙ্গবদ থাকঙ্গর ভৃৎশেীযা ভঙ্গন কঙ্গয শন্ধু বযতায
ভয় লথঙ্গকআ ভৃৎশোভগ্রীয ফযফায শুরু ঙ্গয়ঙ্গছ। শিভফঙ্গেয প্রায় প্রশতশট লজরাঙ্গতআ গশণত ভৃৎশেঙ্গকি
যঙ্গয়ঙ্গছ।
৩.১.১ ঞ্চর: যাঢ়ফঙ্গেয উঙ্গেখ্ঙ্গমাগয ভৃৎশেঙ্গকিগুশর র: ফাুঁকুিা লজরায ন্তগবত লানাভুশখ্, শফষ্ণুুয, ন্দা,
আন্দা, াত্রাঙ্গয়য, লফশরয়াঙ্গতাি, যাজগ্রাভ, লকঞ্জাকুিা, কদভাঘাশট, শফকনা, যাভুয, ারফনী, শুশুশনয়া, খ্াতযা,
ছাতনা আতযাশদ।
শেদ্রফযাভগ্রীয শদক লথঙ্গক শফচায কযঙ্গর যাঢ়ফঙ্গে ভৃৎশঙ্গেয শতনশট ধযণ শযরশিত য়:
১. চাুঁঙ্গকয াাঙ্গময শতশয ভৃৎশোভগ্রী
২. ভাশটয ুতুর  লদফ-লদফীয ভূশতব
৩. লটযাঙ্গকাটা
৩.১.২ উাদান  উকযণ ংগ্র  প্রস্তুশতঙ্গত নাযীশেীঙ্গদয বূশভকা: ভৃৎশেীঙ্গদয প্রধান কাজ র ভাশট ংগ্র 
প্রস্তুত কযা। াধাযণত ুরুল শেীযা নদী তীযফতবী এরাকা লথঙ্গক ভাশট ংগ্র কঙ্গয অনায য ভাশটঙ্গক লবজাঙ্গনা,
কাুঁকি  প্রঙ্গয়াজনীয় াভগ্রী ফাছাআ কযায কাজশট নাযীযা কঙ্গয থাঙ্গক।
৩.১.৩ উৎাদন িশতঙ্গত নাযীঙ্গদয বূশভকা: প্রায় ফ ধযঙ্গনয ভৃৎশোভগ্রী উৎাদঙ্গন নাযীঙ্গদয গুরুত্বূণব বূশভকা
ারন কঙ্গয। ভাশট প্রস্তুঙ্গতয য নাযীযা চাক  অুঁআখ্ার নাভক উকযঙ্গণয াাঙ্গময শফশবন্ন ভৃৎদ্রফয শতশয কঙ্গয।
শনঙ্গে ভৃৎদ্রফয উৎাদঙ্গন নাযীশেীঙ্গদয শফশচত্র কভবপ্রয়াগুশর উঙ্গেখ্ কযা র:
১. ভাশটয ঙ্গে জর লভাঙ্গনা (দ্র: শচত্র নং-১)
২. ভাশটয তার শতশয কযা
৩. কাুঁকি  প্রঙ্গয়াজনীয় দ্রফয লফঙ্গছ লপরা
৪. চাুঁঙ্গকয াাঙ্গময শেদ্রফযাভগ্রী শতশয কযা  নকা কযা (দ্র: শচত্র নং-২)
৫. ুঙ্গতা শদঙ্গয় দ্রফযশটঙ্গক চাুঁক লথঙ্গক অরাদা কঙ্গয, লশটঙ্গক শশটঙ্গয় শনশদবে অকায লদয়া য় (দ্র: শচত্র নং-৩)
৬. শেদ্রফযশটঙ্গক লযাঙ্গদ শুকাঙ্গনা
৭. প্রঙ্গয়াজন ভঙ্গতা লািাঙ্গনা য়।
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প্রশতভা ফা ভূশতব শতশযয লিঙ্গত্র নাযীযা শোভগ্রীগুশরঙ্গত প্রঙ্গয়াজন ভঙ্গতা রংকযণ কঙ্গয থাঙ্গক। এছািা ুরুল
শেীঙ্গদয কাঙ্গেয াটাতঙ্গন শফচুশর  াঙ্গটয ুঙ্গতা ফাুঁধঙ্গত াাময কঙ্গয। এ ভাশট রাগাঙ্গনায য প্রশতভাগুশর শশয
কাগজ শদঙ্গয় ঘঙ্গল ভৃণ কযঙ্গত ায়তা কঙ্গয নাযীশেীযা।

শচত্র নং-১ ভাশট প্রস্তশতকযণ

শচত্র নং-২ চাঙ্গকয াাঙ্গময শোভগ্রী
শতশয

শচত্র নং-৩ ভৃৎশেদ্রফয
উৎাদঙ্গন নাযী

৩.১.৪ রংকযঙ্গণ নাযীঙ্গদয বূশভকা: ভৃৎশোভগ্রী রংকযঙ্গণয লিঙ্গত্র নাযীঙ্গদয গুরুত্বূণব বূশভকা রিযনীয়।
শেদ্রফয গঙ্গি লতারায ভয় শেীযা কাুঁচা ফস্থায় শেদ্রঙ্গফযয উয লচশয শদঙ্গয় নানান নকা কঙ্গয। কখ্ঙ্গনা
লচশযয াাঙ্গময অুঁচি লকঙ্গট (দ্র: শচত্র নং-৪), অফায কখ্ঙ্গনা কাুঁচা ফস্থায় ভাশটয উয ভাশট রাশগঙ্গয় (যাশিক,
শযশরপ) অফায কখ্ঙ্গনা ছাুঁঙ্গচয াাঙ্গময নাযীযা শোভগ্রীঙ্গত নকা ৃজন কঙ্গয (দ্র:শচত্র নং-৫)। যফতবীকাঙ্গর
তায উয যঙ শদঙ্গয় লশটঙ্গক অঙ্গযা অকলবণীয় কঙ্গয লতাঙ্গর (দ্র: শচত্র নং-৬, ৭, ৮)। াধাযণত নাযীশেীযা লতুঁতুর
ফীঙ্গজয অোয ঙ্গে ফা লপশফকঙ্গরয অোয াঙ্গথ শফশবন্ন প্রাকৃশতক যং শভশঙ্গয় যঙ প্রস্তুত কঙ্গয। অফায কখ্ন
ফাজাঙ্গযয কৃশত্রভ যং ফযফায কঙ্গয। লটযাঙ্গকাটা শেদ্রফয রংকৃত কযঙ্গত ফতবভাঙ্গন নাযীশেীযা শফশবন্ন ধযঙ্গনয ুুঁশত
ফযফায কযঙ্গছ। এছািা শোভগ্রীশটঙ্গক অকলবণীয় কঙ্গয তুরঙ্গত নাযীশেীযা লািাভাশটয যঙ ফযফায কঙ্গয
থাঙ্গক (দ্র: শচত্র নং-৯)।

শচত্র নং-৪ নানা ধযঙ্গনয লচশয

শচত্র নং-৫ ভৃৎাভগ্রী রঙ্কযঙ্গণ
নাযীশেী

শচত্র নং-৬ লটযাঙ্গকাটা শেদ্রঙ্গফয
ফযফহৃত যঙ

শচত্র নং-৭ যঙকযঙ্গণ ফযস্ত নাযীশেী

শচত্র নং-৮ শেদ্রফযঙ্গক লযাঙ্গদ শুকাঙ্গনা

শচত্র নং-৯ লািাভাশটয াভগ্রী
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৩.২ ঙ্খশে : প্রাচীনকার লথঙ্গকআ ঙ্খশে ভানুঙ্গলয নজয লকঙ্গিঙ্গছ। ফংযম্পযায় ফৃশত্তগত নুীরঙ্গনয
ভধযশদঙ্গয় ক্লান্ত শযশ্রভ  শনোয শফশনভঙ্গয় এআ শোশেকশট অজ ফভান যঙ্গয়ঙ্গছ। ঙ্খশঙ্গেয উদ্ভফ আশতা
শনঙ্গয় নানা ধযঙ্গনয ভতাভত লালণ কঙ্গযন গঙ্গফলকযা। াধাযণ ঙ্খ শদঙ্গয় দুআ ধযঙ্গনয কাজ শেীযা কঙ্গয থাঙ্গকন:
১. ফাদযঙ্খ
২. াুঁখ্া / ঙ্খফরয়
৩.২.১ ঞ্চর : যাঢ়ফঙ্গেয উঙ্গেখ্ঙ্গমাগয ঙ্খশেঙ্গকিগুশর র: ফাুঁকুিা লজরায ন্তগবত ফাুঁকুিা দয, শফষ্ণুুয,
াটগ্রাভ; ফীযবূভ লজরায ন্তগবত শউশি, কশযধযা, ীলবা; ভুশবদাফাদ লজরায ন্তগবত শজৎুয গ্রাঙ্গভ ূফবািা,
ভধযািা, ফাগাযা, লচায়াািা, ভাোিা আতযাশদ ঞ্চর।
৩.২.২ উাদান  উকযণ ংগ্র  প্রস্তুশতঙ্গত নাযীশেীঙ্গদয বূশভকা : ঙ্খশঙ্গেয ফ লথঙ্গক ঝুুঁশকূণব কাজ র
ভুদ্র উকূর লথঙ্গক াুঁখ্ ংগ্র কযা। এআ ঝুুঁশকূণব কাজশট াধাযণত ুরুঙ্গলযাআ কঙ্গয থাঙ্গক। নানা লশ্রশণ 
উঙ্গশ্রশণয াজায াজায প্রজাশতয াুঁখ্ তাযা ংগ্র কঙ্গয। ঙ্খশেীযা ঙ্গথবয শফশনভঙ্গয় করকাতা  স্থানীয় ঞ্চর
লথঙ্গক ঙ্খ ংগ্র কঙ্গয। নাযী  ুরুঙ্গলয লমৌথ উঙ্গদযাঙ্গগ এআ ঙ্খ শযস্কায কযা ঙ্গয় থাঙ্গক। ঙ্গঙ্খয লবতঙ্গযয
ভাংঙ্গক ফায কঙ্গয াআঙ্গরাঙ্গক্লাশযক যাশ (HCI) শদঙ্গয় শযস্কায কঙ্গয, নাআশিক যাশ (HNO3), শজঙ্ক
াউ ায (Zn dust) শদঙ্গয় লাকায় খ্ায়া শছদ্র গুশরঙ্গক বযাট কযায কাজশট াধাযণত নাযীযা কঙ্গয থাঙ্গক।
ঙ্খশঙ্গেয প্রধান উকযণ র াুঁঙ্গখ্য কযাত। এছািা যঙ্গয়ঙ্গছ অদাশয, শফন্দশন, অশয, খ্ুটনা, উগা, াতুশি,
কুিা, লতনা, ফাটাশর, লদযার, কাত, ছুশয, লে , শচভটা, ব্রা, লদায়ারী,লছশন, গ্রাআশন্ডং ভাশন আতযাশদ। লদীয়
মন্ত্রাশতয াাাশ অধুশনক প্রমুশক্ত শনববয মন্ত্রাশত ফতবভাঙ্গন ফযফায কঙ্গযঙ্গছ নাযীশেীযা। এআ ভস্ত
উকযণগুশরঙ্গক যিণাঙ্গফিণ কযায দাশয়ত্ব থাঙ্গক াধাযণত নাযীঙ্গদয উয। াধাযণত এআ ভস্ত উকযণগুশর
যাকযায কাজ লথঙ্গক শকংফা ফাজায লথঙ্গক ক্রয় কঙ্গযন ঙ্খশেীযা।
৩.২.৩ উৎাদন িশতঙ্গত নাযীঙ্গদয বূশভকা : ঙ্খশে নাযী-ুরুঙ্গলয লমৌথশে য়ায় শযফাঙ্গযয কর দযআ
শোভগ্রী শতশযঙ্গত ায়তা কঙ্গয। ঙ্খ শদঙ্গয় নানা ধযঙ্গনয শেদ্রফয শতশয য় ল গুশর র: ১.ফাদযঙ্খ (দ্র:

শচত্র নং-১০)
২. াুঁখ্া (দ্র: শচত্র নং-১১)
৩. নযানয শোভগ্রী (গৃজ্জা, নাযীয রংকযণ)
৩.২.৩.১ াুঁখ্া শতশযয শনভবাণঙ্গকৌর : ফাঙাশর গৃফধূয কাঙ্গছ াুঁখ্া খ্ুফআ গুরুত্বূণব রংকযণ াভগ্রী। এআ াুঁখ্া
শনভবাণ কযঙ্গত ঙ্খশেীযা ক্লান্ত শযশ্রভ কঙ্গয থাঙ্গক। শনঙ্গে াুঁখ্া শতশযয মবায়ক্রশভক প্রশক্রয়াশট উস্থান কযা
র (ভণ্ডর, ২০০৭:১৮৭ ) :
১. অদাশয শদঙ্গয় াআজ কযা।
২. শফন্দশন শদঙ্গয় পুঙ্গটা কঙ্গয লবতঙ্গযয গযাযা লফয কযা।
৩. কযাঙ্গতয ভাধযঙ্গভ ভাজায লদয়া য়।
৪. জঙ্গর শবশজঙ্গয় লযঙ্গখ্ লবতঙ্গযয চা ং লফয কযা য়।
৫. ীর াটায় ঝাুঁা য়।
৬. গ্রাআশন্ডং লভশঙ্গনয ভাধযঙ্গভ ভৃণ কযা য়।
৭. অকায ভঙ্গতা াুঁখ্ায লজািা শনফবাচন কযা।
৮. পাআর ফা লযত শদঙ্গয় শ জাআন কযা য়।
৯. গযভ জর কঙ্গয যাশ শদঙ্গয় শযস্কায কযা য়।
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১০. পাটা ফা লাকায় খ্ায়া ং বযাট কযা।
৩.২.৩.২ ফাদযঙ্গঙ্খয শনভবাণঙ্গকৌর : প্রাচীনকাঙ্গর মুি লিঙ্গত্র ঙ্খ ফযফাঙ্গযয শফঙ্গল শনদবন ায়া মায়।
মুিঅযম্ভ, মুিশফযশত শকংফা মুিভাশিঙ্গত ঙ্গঙ্খয ফযফায নস্বীকামব। এছািা শফশবন্ন ভােশরক কাঙ্গমব শকংফা লকান
অচায-নুোঙ্গন ঙ্গঙ্খয ফযফায শফঙ্গল বাঙ্গফ রিযনীয়। শনঙ্গে ফাদযঙ্খ শতশযয যীশতশট মবায় নুাঙ্গয উঙ্গেখ্ কযা
র (ভণ্ডর, ২০০৭: ১৯৩) :
১. ঙ্খ লভশঙ্গন ঘঙ্গল ফশযাফযণ শযস্কায  ভৃণ কযা।
২. ঙ্গঙ্খয ভাথা বাো য়।
৩. যাশ  গযভ জঙ্গর শবশজঙ্গয় ঙ্গঙ্খয শবতঙ্গয ভাংর ং লফয কযা।
৪. ঙ্গঙ্খয গাঙ্গয় নকা কযা।
৫. াশর কযা।
৬. শফক্রয়ঙ্গমাগয কঙ্গয লতারায জনয যাশকং কযা।
৩.২.৪ ফাদযঙ্খ, াুঁখ্া  নযানয শোভগ্রী শতশযঙ্গত নাযীশেীঙ্গদয বূশভকা : ঙ্খশঙ্গে নাযী  ুরুলঙ্গদয
কাঙ্গজয ভঙ্গধয ুস্পেবাঙ্গফ শ্রঙ্গভয ফণ্টন ফঙ্গরাশকত য়। াধাযণবাঙ্গফ কযাঙ্গতয াাঙ্গময ঙ্খ কাটায কাজশট লমভন
ুরুঙ্গলযা কঙ্গয থাঙ্গক শেক লতভশন কাুঁচাভার শাঙ্গফ ঙ্খ ফাজায লথঙ্গক ক্রয় কযায য লবতঙ্গযয ভাংর ংশট ফায
কযায কাজশট নাযীযা কঙ্গয থাঙ্গক। ঙ্গঙ্খয শছদ্রগুশরঙ্গক বযাট কযা এফং গারা, লভাভ, শঙ্গেশটক গাভ ফা অো ফযফায
উঙ্গমাগী কঙ্গয তুরঙ্গত নাযীযা ুরুলঙ্গদয শফঙ্গলবাঙ্গফ াাময কঙ্গয। এছািা াুঁখ্ লখ্াদাআ কঙ্গয নকা কযা, াুঁ খ্া
লজািা রাগাঙ্গনা, লাকায় নে কযা ংগুশরঙ্গত ুশটং লদয়া, ঙ্গঙ্খয ফশযাফযণ ঘঙ্গল শযস্কায  ভৃণ কযা, াশর
কযায কাজগুশর ুরুলঙ্গদয াাাশ নাযীযা কঙ্গয থাঙ্গক। তীঙ্গত ঙ্খশঙ্গেয উৎাদন প্রশক্রয়ায় নাযীঙ্গদয
ংমুক্ত ফায প্রফণতা কভ থাকঙ্গর ফতবভাঙ্গন লআ শচত্রশট ঙ্গনকটা াঙ্গেঙ্গছ। ফতবভাঙ্গন ঙ্খশঙ্গেয উৎাদন
প্রশক্রয়ায় নাযীঙ্গদয প্রংনীয় কভবপ্রয়া দৃশেঙ্গগাচয য়।
৩.২.৫ রঙ্ককযঙ্গণয লিঙ্গত্র নকা  লভাশটপ ৃজঙ্গন নাযীঙ্গদয বূশভকা : ঙ্খশঙ্গেয ভঙ্গধয শদঙ্গয় াুঁখ্াশয
শেীভাঙ্গজয যঙ্গচতনা, শেঙ্গচতনা  নান্দশনকতাঙ্গফাধ শযস্ফুট য়। ঙ্গঙ্খয শোভগ্রী রঙ্কযঙ্গণ ুরুলঙ্গদয
াাাশ নাযীশেীযা গুরুত্বূণব বূশভকা ারন কঙ্গয। নাযীশেীযা াধাযণত ঐশতযভয় লদীয় মন্ত্রাশতয
াাঙ্গমযআ াুঁঙ্গখ্য উয রঙ্কযণ কঙ্গযন। ঙ্খ শোভগ্রীঙ্গত াধাযণত লখ্াদাআ  তিণকঙ্গভবয ভাধযঙ্গভ শফশবন্ন
কারুকামব কযা য়। াধাযণত ধাযাঙ্গরা লকান ভাধযঙ্গভয াাঙ্গময ক্ত জশভয উয শফশবন্ন লযখ্াশচত্র উৎকীণব কযাঙ্গকআ
লখ্াদাআ ফঙ্গর। নাযী  ুরুল শেীযা াুঁঙ্গখ্য ফশয অফযঙ্গণয শদঙ্গকয ক্ত জশভঙ্গত এ ধযঙ্গনয কাজ কঙ্গয রঙ্কযণ
কঙ্গযন। এবাঙ্গফআ নাযী শেীযা ঙ্গঙ্খয শোভগ্রীয উয শফশবন্ন নকা উৎকীণব কঙ্গযন। অয তিণকরা ফরঙ্গত
লফাঝায় লকান পরঙ্গকয উয উৎকীণব লকান ছশফয চাযাঙ্গয জশভ লচুঁঙ্গছ লপরা। লচুঁঙ্গছ লপরা জশভয শযভাণ কভ
ঙ্গর তাঙ্গক ফঙ্গর গবীয তিণকভব। নাযী  ুরুল ঙ্খশেীযা ভূরত গবীয তিণকঙ্গভবয ভাধযঙ্গভ ঙ্খৃঙ্গে
শফশবন্ন লদফঙ্গদফীয শচত্ররূ এফং শফশবন্ন লৌযাশণক কাশশন পুশটঙ্গয় লতাঙ্গর। শিভফঙ্গেয ঙ্খ শেঙ্গকিগুশরয ভঙ্গধয
যাঢ় ঞ্চঙ্গরয ঙ্খশঙ্গে ূক্ষ্মাশতূক্ষ্ম শরী ফঙ্গচঙ্গয় ভৃি  ননয। যাঢ় ঞ্চঙ্গরয নাযী ঙ্খশেীঙ্গদয উৎকৃে
রঙ্কযণ শনুণতা অজ শফঙ্গলবাঙ্গফ প্রংনীয়।
৩.৩ তাুঁতশে : ফাংরায তাুঁতশঙ্গেয লগৌযফ শফঙ্গশ্বয ভানশচঙ্গত্র উঙ্গেখ্ঙ্গমাগয। ফাংরায ভশরভ ািী লথঙ্গক শুরু কঙ্গয
জাভদানী  ফারুচযী ািী কঙ্গরয নজয লকঙ্গিঙ্গছ। ফাংরা তাুঁতজাত ফঙ্গেয দ্বাযা ভৃি ঙ্গয়ঙ্গছ। প্রায় শিভফঙ্গেয
প্রশতশট লজরাঙ্গত শফশবন্ন তাুঁতশেঙ্গকি শফস্তৃত ঙ্গয়ঙ্গছ। তাুঁতশঙ্গেয ঙ্গে োেীবাঙ্গফ জশিঙ্গয় অঙ্গছ নাযীযা। তঙ্গফ
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শুধুভাত্র তাুঁতঙ্গক এককবাঙ্গফ নাযীঙ্গকশিক শে ফরা মায় না, নাযী  ুরুঙ্গলয লমৌথ উঙ্গদযাঙ্গগ শফশ্বদযফাঙ্গয এআ
শেদ্রফয ভাদৃত ঙ্গয়ঙ্গছ।
৩.৩.১ ঞ্চর : যাঢ়ফঙ্গেয উঙ্গেখ্ঙ্গমাগয তাুঁতশেঙ্গকিগুশর র: ফীযবূভ লজরায ন্তগবত তাুঁশতািা, ভাযগ্রাভ,
লতুঁতুশরয়া, ভুযাশ শ, শফষ্ণুুয; ফধবভান লজরায ন্তগবত ারুশরয়া, লতঙ্গরশনািা, রক্ষ্মীুয গ্রাভ, চুশগ্রাভ,
কাভারনগয, ভুস্থরী, লকতুগ্রাভ েক, তভঘাটা, াটকারনা ধাত্রীগ্রাভ, স্বযাজুয, কারনা েঙ্গকযং, শ্রীযাভুয,
ূফবস্থরী েঙ্গকয ং, শফদযানগয, কারনা েঙ্গকয ং, লগায়ারাািা; ফাুঁকুিা লজরায ন্তগবত শফষ্ণুুয েক 
লৌযবা, াুঁচভুিা, জাভঙ্গফশদয়া; ুরুশরয়া লজরায ন্তগবত কাীুয, যাভনাথুয।
৩.৩.২ উাদান  উকযণ ংগ্রঙ্গয নাযীঙ্গদয বূশভকা : তাুঁতশেদ্রফয শতশযয উাদান ফরঙ্গত াধাযণত শঙ্গেয
কাুঁচাভারঙ্গক লফাঝায়। ুঙ্গতা ছািা প্রঙ্গয়াজনীয় উাদানগুশর র যঙ, ভাি, অো আতযাশদ। লযভ ুঙ্গতা শতশযয
প্রশক্রয়াশটঙ্গত াধাযণত নাযীযাআ ংগ্রণ কঙ্গয থাঙ্গক। গুশট লাকায শ ভ লথঙ্গক মবায়ক্রঙ্গভ শযূণব রাব কযায য
গুশটশট গযভ জঙ্গর লি কযা লযাশরং লভশঙ্গনয াাঙ্গময ুঙ্গতা প্রস্ততকযণ প্রশক্রয়াশট নাযীযাআ ম্পন্ন কঙ্গযন। তঙ্গফ
ুশত, লযভ  শল্ক-এয গুণগত ভান ফজায় যাখ্ঙ্গত ঙ্গনক ভয় ফাজায লথঙ্গক ুঙ্গতা ংগ্র কঙ্গয নাযীযা। তঙ্গফ
শুধুভাত্র ুঙ্গতা ংগ্রআ নয় ুঙ্গতা লযারাঙ্গযয ভঙ্গধয শেকবাঙ্গফ যাখ্া, ুঙ্গতাগুশরঙ্গক িায শদঙ্গয় ধুঙ্গয় নযাথর দ্রফঙ্গণ
ল াফাঙ্গনা, প্রঙ্গয়াজন ভঙ্গতা ুঙ্গতাঙ্গক যঙ কযা  শুকাঙ্গনা এফং ুঙ্গতাঙ্গক শটকআ  অকলবণীয় কযায জনয গযভ জঙ্গর
লপাটাঙ্গনা প্রবৃশত কাজ াধাযণত নাযীঙ্গদয ধীঙ্গনআ থাঙ্গক। এছািা ফুনঙ্গনয ূঙ্গফব ুঙ্গতাঙ্গক শটকআ  ভজফুত কযঙ্গত
ভাি লদয়া য়। খ্আ  বাঙ্গতয পযান, াফুয ভাি, শবঙ্গজ বাত আতযশদয াাঙ্গময নাযীযা ভাি প্রস্তুত কঙ্গয। লকাথা
ফুনঙ্গনয লঙ্গল অফায লকাথা ফুনন চরাকারীন ুঙ্গতায় ভাি লদয়ায যীশত প্রচশরত অঙ্গছ। ফঙ্গঙ্গল ভাি লদয়া 
যশঙন ুঙ্গতাগুশর শুশকঙ্গয় চযকায াাঙ্গময গুশটঙ্গয় শযশরং লভশঙ্গনয াাঙ্গময ফুনন উঙ্গমাগী কঙ্গয লতারায কাজগুশর
ুরুলঙ্গদয াাাশ নাযীযা কঙ্গয থাঙ্গক।
উকযণ র এআ শঙ্গেয গুরুত্বূণব ং। উাদান  উকযঙ্গণয শবশত্তঙ্গত শেীযা এআ ননয শেকভব গঙ্গি
লতাঙ্গর। লছাঙ্গটা লছাঙ্গটা ং শনঙ্গয় শতশয য় তাুঁতমন্ত্র (দ্র: শচত্র নং-১২)। লআ উকযণ গুশর র: টানা, ভুশে, ভাকু,
ফীভ, ফ, নযজ, রুরায, বািাকাে, শছর ফা জুর, ঝুোআ আতযাশদ। এআ ভস্ত াভগ্রীগুশরয শধকাং শেীযা
শনঙ্গজঙ্গদয াঙ্গতআ শতশয কঙ্গয থাঙ্গকন।
৩.৩.৩ উৎাদন িশতঙ্গত নাযীঙ্গদয বূশভকা : ুদীঘবকার লথঙ্গক কখ্ঙ্গনা উৎাদনকাযী শাঙ্গফ অফায কখ্ঙ্গনা
ফযফাযকাযী রূঙ্গ নাযীযা তাুঁতশঙ্গেয ঙ্গে জশিঙ্গয় যঙ্গয়ঙ্গছ। তাুঁতশেদ্রফয উৎাদঙ্গনয মবায়ঙ্গক াধাযণত শতনশট
বাঙ্গগ বাগ কঙ্গয মায়। লগুশর র:
১. ফয়ঙ্গনয ূফব প্রস্তশতয মবায়
২. নকা প্রস্তশতয মবায়
৩. ফয়ন িশত
৩.৩.৩.১. ফয়ঙ্গনয ূফব প্রস্তশতয মবায় : ফয়ঙ্গনয ূফব প্রস্তশতয মবায়শট র ুঙ্গতাঙ্গক ফয়নঙ্গমাগয কঙ্গয লতারা। ুঙ্গতা
শতশযঙ্গত নাযীযা লম ভস্ত বূশভকা ারন কঙ্গয তা মবায়ক্রঙ্গভ শনঙ্গে উঙ্গেখ্ কযা র:
১. ুঙ্গতায ভাি তুঙ্গর দু-একশদন জঙ্গর শবশজঙ্গয় যাখ্া
২. ুঙ্গতায ফাশন্ডঙ্গর প্রঙ্গয়াজন ভঙ্গতা যঙ কযা
৩. শযভাণ ভত াফু, খ্আ ফা বাঙ্গতয ভাঙ্গিয ঙ্গে অোয শভশ্রণ শতশয কঙ্গয ুঙ্গতাঙ্গত ভাি লদয়া
৪. ুঙ্গতাগুশরঙ্গক লযাঙ্গদ শুকাঙ্গনা
৫. ুঙ্গতায নশর শতশয কযা
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৬. লযার চযকায াাঙ্গময কশঞ্চয কাশেঙ্গত ুঙ্গতা লযার কযা (দ্র: শচত্র নং-১৩)
৭. নশরঙ্গক রাঙ্গভ জিাঙ্গনা
৮. ুঙ্গতা লগাটাঙ্গনা য়
৯. শ জাআন নুমায়ী লেঙ্গভ ুঙ্গতা জিাঙ্গনা য়।
৩.৩.৩.২. নকা প্রস্তশতয মবায় : াশি শকংফা নযানয দ্রফযাভগ্রীঙ্গক ুন্দয  ুংগত কযঙ্গত নকাগুশর গুরুত্বূণব
বূশভকা গ্রণ কঙ্গয। অঙ্গশিক বাঙ্গফ জ  যর ভঙ্গন ঙ্গর ুন্দয  ুশনুণ নকা শতশযয অিাঙ্গর রুশকঙ্গয়
যঙ্গয়ঙ্গছ তাুঁতশেীঙ্গদয ক্লান্ত শযশ্রভ। নকা ৃজঙ্গন নাযীঙ্গদয উঙ্গেখ্ঙ্গমাগয কামবধাযা র:
১. কাগঙ্গজ ছশফ এুঁঙ্গক লআ নকাশটঙ্গক গ্রাপ কাগঙ্গজ তুঙ্গর ধযা।
২. শচঙ্গফাঙ্গ যব উঙ্গয গ্রাপ লাঙ্গযয নকাশট এুঁঙ্গক পুঙ্গটা কযা য়।
৩. শচঙ্গফা বশটঙ্গক জযাকা ব লভশঙ্গন স্থান কযা য়।
৪. শচঙ্গফা বশটঙ্গক তাুঁতমঙ্গন্ত্রয লথঙ্গক একটু উঙ্গয লঝারাঙ্গনা য়।
৫. ঙ্গনকগুশর ‘ফ’ এয াাঙ্গময টানা লাঙ্গিঙ্গনয ভাধযঙ্গভ শেদ্রঙ্গফয নকা শতশয কযা।
৩.৩.৩.৩. ফয়ন িশত : াধাযণত াশিয াি, অুঁচর  জশভয নকাগুশর শবন্ন ধযঙ্গনয য়। তাআ ফুনন কামব
ৃথক ৃথকবাঙ্গফ কযা য়। ফয়ন প্রশক্রয়ায় নাযীশেী  ুরুলশেী উবঙ্গয়আ ং গ্রণ কযঙ্গত াঙ্গয। অফায
ুরুলঙ্গদয াাঙ্গময ছািায় নাযীযা ফয়ন প্রশক্রয়াশট ম্পন্ন কযঙ্গত াঙ্গয এঙ্গিঙ্গত্র নাযীযা লম শফঙ্গল কাজগুশর কঙ্গয
লগুশর র: যাঙ্গ ঙ্গর চা শদঙ্গর ঝাুঁ ো নাভা কঙ্গয এফং ভাকুশট একপ্রান্ত লথঙ্গক নযপ্রান্ত চরাচর কঙ্গয। পঙ্গর
ভাকু লথঙ্গক ুঙ্গতা লফশযঙ্গয় এঙ্গ ক্রভ ািীয জশভ, াি, অুঁচর প্রবৃশত ংগুশর বযাট ঙ্গত থাঙ্গক।
৩.৩.৪ উৎাশদত শেদ্রফয  তায শফলয় শনফবাচঙ্গন নাযী : তাুঁতশেদ্রফয ফরঙ্গত প্রথঙ্গভ মা ভঙ্গন ঙ্গি তা র ািী।
এছািা যঙ্গয়ঙ্গছ াঞ্জাফী, চুশিদায, রুশে, গাভছা, রুভার, চাদয, গৃজ্জায নানান দ্রফয। নাযী ভঙ্গনয চাশদা নুমায়ী
নানা ধযঙ্গনয শোভগ্রী গঙ্গি ঙ্গে। কখ্ঙ্গনা শদশনক শযঙ্গধয় ফেরূঙ্গ অফায কখ্ঙ্গনা গৃজ্জায উঙ্গেঙ্গয
শফলয়গুশরঙ্গক শনফবাচন কযা য়।
৩.৩.৫ রংকযঙ্গণ নাযীঙ্গদয বূশভকা : তাুঁত শোভগ্রীঙ্গক শচত্তাকলবক  ভঙ্গনাাযী কঙ্গয লতারায লিঙ্গত্র রংকযণ
শফঙ্গল বূশভকা ারন কঙ্গয। রংকযণ  লভাশটপ ৃজঙ্গনয ভঙ্গধয শদঙ্গয়আ প্রকা ায় শেীঙ্গদয শফচিণতা 
শশেক দিতায। শেফস্তুঙ্গক রংকৃত কযঙ্গত প্রঙ্গয়াজন য় শফশবন্ন ধযঙ্গনয নকা, যঙ আতযাশদ। তাুঁত শেদ্রঙ্গফযয
রংকযণশরী ফরঙ্গত লফাঝায় নতুন নতুন নকাঙ্গক ফুনঙ্গনয ভাধযঙ্গভ পুশটঙ্গয় লতারা। াধাযণত শেদ্রঙ্গফয শক
ধযঙ্গনয নকা শতশয কযা ঙ্গফ তা লক্রতায চাশদায উয শনববয কঙ্গয। ািী, াঞ্জাফী, রুভার, গৃজ্জায নানা
াভগ্রীঙ্গত নানা ধযঙ্গনয লভাশটপ রিয কযা মায়। রংকযঙ্গণয াাাশ শঙ্গেয নান্দশনক লৌন্দমব ফৃশি কঙ্গয নানা
ধযঙ্গনয লভাশটপ। কখ্ঙ্গনা শত্রবূজ কখ্ঙ্গনা রতা-াতা, লকাথা অফায লৌযাশণক লকান কাশনীয ং ািীঙ্গত পুঙ্গট
ঙ্গে। নাযীযা লমভন তাুঁতশঙ্গেয উৎাদঙ্গনয াঙ্গথ মুক্ত যঙ্গয়ঙ্গছ, লতভশন ফযফাযকাযী শাঙ্গফ নাযীযা শফঙ্গল
বূশভকা ারন কঙ্গয। তাআ শক ধযঙ্গনয নকা লক্রতায ছন্দ ঙ্গফ তা নাযীশেীযা শফঙ্গলবাঙ্গফ ফুঝঙ্গত াঙ্গয। লম
ভস্ত লভাশটপগুশর নাযীশেীযা শেদ্রফযাভগ্রী উৎাদঙ্গন ফযফায কঙ্গয থাঙ্গক তা র (ভণ্ডর, ২০১১: ৩৩):
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লরাকশঙ্গেয লভাশটপ

প্রকৃশতজগৎঙ্গকশিক জীফজগৎঙ্গকশিক ফযফাশযকজগৎঙ্গকশিক লৌযজগৎঙ্গকশিক জযাশভশতকনকাঙ্গকশিক লৌযাশণককাশশন শফভূতব

গাছ,াতা,
পুর, পর
আতযাশদ

ভানুল,শু,
াশখ্, ভাছ
আতযাশদ

কুঙ্গরা, কাটা,
াখ্া,
আতযাশদ

ুমব,চি,
তাযা
আতযাশদ

শত্রবূজ,
চতুববুজ,
আতাশদ

কুন্তরায
কাশশন, যাভায়ণ
কাশশন আতযাশদ

এআ ভস্ত লভাশটপগুশর একশদঙ্গক লমভন রংকযণগুশরঙ্গক অঙ্গযা অকলবণীয় কঙ্গয লতাঙ্গর লতভশন এআগুশর
নাযীশেীঙ্গদয দিতা  ফুশিভত্তায শযচায়ক।

শচত্র নং-১০ ফাদযঙ্খ

শচত্র নং-১১ াুঁখ্া

শচত্র নং-১২ শফদযশতক
তাুঁতমন্ত্র

শচত্র নং-১৩ চিকায াাঙ্গময
ুঙ্গতা প্রস্তুত

৪. লরাকশঙ্গে লরাকপ্রমুশক্তয ফযফাঙ্গয নাযীঙ্গদয বূশভকা : লরাকশঙ্গে শফশবন্ন ধাযায় লরাকপ্রমুশক্তয প্রঙ্গয়াগ রিয
কযা মায়। শুধুভাত্র প্রঙ্গয়াজঙ্গনয তাশগঙ্গদআ নয় লরাকপ্রমুশক্ত ফযফাঙ্গযয ভধযশদঙ্গয় শেীয লৌন্দমবঙ্গফাধ  জ্ঞাঙ্গনয
ফশবপ্রকা ঘঙ্গট। এক কথায় লরাকশে লরাকপ্রমুশক্ত শনববয। ফাংরায প্রাচীন লরাকশে ভৃৎশে, ঙ্খশে এফং
তাুঁতশঙ্গে শফশবন্ন লরাকপ্রমুশক্তয ফযফায রিয কযা মায়। ুরুলশেীযা লগািা লথঙ্গকআ লরাকপ্রমুশক্তয ফযফাঙ্গয
ের ঙ্গর ফতবভাঙ্গন নাযীযা এয ফযফাঙ্গয উঙ্গেখ্ঙ্গমাগয বূশভকা গ্রণ কঙ্গযঙ্গছ।
৪.১ ভৃৎশে লরাকপ্রমুশক্তয ফযফাঙ্গয নাযীঙ্গদয বূশভকা : ভৃৎশেদ্রফয শতশযঙ্গত প্রধান উাদান র ভাশট। এআ ভাশটঙ্গক
ফযফাযঙ্গমাগয কঙ্গয তুরঙ্গত নাযীযা লম কামবগুশর ম্পাদন কঙ্গয তা মবায়ক্রঙ্গভ উঙ্গেখ্ কযা র:
১. ভাশটঙ্গক জর শদঙ্গয় শবশজঙ্গয় যাখ্া।
২. চাুঁছশন শদঙ্গয় ভাশট লথঙ্গক লছাট কাুঁকি  প্রঙ্গয়াজনীয় দ্রফয ফাদ লদয়া।
৩. ভাশটয াঙ্গথ শযভাণ ভঙ্গতা ফাশর শভশঙ্গয় াঙ্গয়য লগািাশর শদঙ্গয় ভাখ্া।
এছািা ভগ্র শিভফঙ্গে ভৃৎাত্র শতশযয লিঙ্গত্র চাঙ্গকয বূশভকা শযীভ। তঙ্গফ চাুঁঙ্গকয াাঙ্গময শফশবন্ন
শোভগ্রী শতশয কযঙ্গর চাুঁক শতশযঙ্গত নাযীঙ্গদয শফঙ্গল লকান বূশভকা লনআ। নাযীশেীযা ভৃৎশেদ্রফয শতশযয
অুঁআখ্ার নাভক উকযণ ফযফায কঙ্গয। এশট ঙ্গনকটা শচনাভাশটয ফি লিঙ্গটয ভঙ্গতা লদখ্ঙ্গত মায শনঙ্গচয শদকটা
ধবচিকায। নাযীশেীযা করী, াুঁশিয শেক অকৃশত শতশযঙ্গত শটনা  লনাআ (ভৃণ কযঙ্গত) ফযফায কঙ্গয।
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লমঙ্গতু লভঙ্গয়ঙ্গদয ঙ্গি বাযী ফি চাক লঘাযাঙ্গনা ভযা জনক তাআ াশি, করশ শতশযঙ্গয তাযা ভূরত অুঁআখ্ার
ফযফায কঙ্গয মায ভঙ্গধয শদঙ্গয় লরাকশফজ্ঞান-বাফনা  প্রমুশক্ত প্রঙ্গয়াঙ্গগয শযচয় ায়।
এছািা চাুঁক লথঙ্গক ভাশটয ফস্তুশটঙ্গক অরাদা কযঙ্গত লচশয  ুঙ্গতা, ভাশটয ুতুর, রংকযণ  নানান ভূশতব শতশযয
লিঙ্গত্র ছাুঁচ ফযফায কঙ্গয থাঙ্গক নাযী শেীযা। এঙ্গফয ভঙ্গধয শনশত যঙ্গয়ঙ্গছ লরাকশফজ্ঞান  প্রমুশক্তয শনখ্ুুঁত
প্রঙ্গয়াগ।
৪.২ তাুঁতশে লরাকপ্রমুশক্তয ফযফাঙ্গয নাযীঙ্গদয বূশভকা : তাুঁতশোভগ্রী উৎাদঙ্গনয লিঙ্গত্র প্রশতশনয়ত অভযা
শফশবন্ন ধযঙ্গনয লরাকপ্রমুশক্তয প্রঙ্গয়াগ রিয কশয। াধাযণত দু’ধযঙ্গনয তাুঁতমন্ত্র রিয কযা মায়:
১. স্তচাশরত তাুঁতমন্ত্র
২. শফদুযশতক তাুঁতমন্ত্র
ফরাফাহুরয দুশট তাুঁতমঙ্গন্ত্রআ লরাকপ্রমুশক্ত ফযফহৃত ঙ্গর স্তচাশরত তাুঁতমঙ্গন্ত্র লরাকপ্রমুশক্ত প্রঙ্গয়াঙ্গগয শযভাণ
লফশ। তাুঁতশঙ্গে লম ভস্ত কাজ নাযীযা কঙ্গয থাঙ্গক লগুশর র:
১. ুঙ্গতাঙ্গত যঙ কযা  ভাি লদয়া
২. তাুঁঙ্গতয লেঙ্গভ ুন্দযবাঙ্গফ ুঙ্গতাঙ্গত অিাঅশিবাঙ্গফ শফনযস্ত কযা
৩. চযকায াাঙ্গময নশরঙ্গত ুঙ্গতা লগাছাঙ্গনা
৪. তাুঁতমন্ত্র শটুঁঙ্গক লজািা রাগাঙ্গনা
৫. তাুঁঙ্গতয গাঙ্গয় রাগাঙ্গনা তক্তায় যাঙ্গ র কযা
৬. ান াঙ্গত াতর টানা  ফাুঁ াঙ্গত নাযীশেীযা দশিয উঙ্গযয শদকটা শনঙ্গজয শদঙ্গক টাঙ্গন
এআ ভস্ত প্রশক্রয়াঙ্গতআ নাযীযা ভূরত লরাকপ্রমুশক্ত ফযফায কঙ্গয (দ্র: শচত্র নং-১৪, ১৫)। এআবাঙ্গফ তাুঁতমঙ্গন্ত্রয
াাঙ্গময ফারুচযী  অনযানয শফশবন্ন নকাঙ্গক শনুণতায াঙ্গথ তুঙ্গর ধঙ্গয নাযীশেীযা।
৪.৩ ঙ্খশে লরাকপ্রমুশক্তয ফযফাঙ্গয নাযীঙ্গদয বূশভকা : ঙ্গঙ্খয লকান ংআ প্রঙ্গয়াজনীয় নয়। লরাকপ্রমুশক্তয
ায়তায় ঙ্খশেীযা গঙ্গি তুঙ্গরঙ্গছ নযানয ফ শোভগ্রী। তঙ্গফ ঙ্খশঙ্গে লরাকপ্রমুশক্তয ফযফায লদখ্া
লগঙ্গর নাযীশেীযা এয াঙ্গথ ফযাকবাঙ্গফ জশিত নয় (দ্র: শচত্র নং-১৬)। ঙ্খদ্রফযাভগ্রী শনভবাঙ্গণ নাযীঙ্গদয লম ফ
কামব ম্পাদঙ্গনয ভঙ্গধয শদঙ্গয় লরাকপ্রমুশক্তয ফযফায স্পেবাঙ্গফ শযরশিত য় লগুশর র:
১. ঙ্খঙ্গক শছরাআ কযা: যাশঙ্গ য াাঙ্গময শযষ্কায কযা
২. ঙ্খঙ্গক ভৃণ কযা (দ্র: শচত্র নং-১৭)।
৩. লযত ফা পাআর শদঙ্গয় াুঁঙ্গখ্য উয নকা শতশয কযা।
৪. াশর কযা। শজঙ্ক, যাশ এফং গযভ জঙ্গরয দ্রফঙ্গণ ুশফঙ্গয় াশর কযা  ুশটং কযা আতযাশদ।
লরাকশঙ্গেয একশট গুরুত্বূণব শদক র লরাকশফজ্ঞান তথা লরাকপ্রমুশক্তয প্রঙ্গয়াগ। তঙ্গফ ফতব ভাঙ্গন মুঙ্গগয চাশদা
লভঙ্গন নাযীশেীযা লরাকজ শোভগ্রীঙ্গক ভঙ্গয়াঙ্গমাগী কঙ্গয তুরঙ্গত লদীয় লকৌঙ্গরয াাাশ গ্রণ কযঙ্গছ
অধুশনক লকৌর  প্রমুশক্ত।
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শচত্র নং-১৪ লরাকপ্রমুশক্তয
ফযফাঙ্গয নাযী

শচত্র নং-১৫ ুঙ্গতা প্রস্তুশতঙ্গত
নাযী

শচত্র নং-১৬ ঙ্খশঙ্গে
লরাকপ্রমুশক্তয ফযফায
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শচত্র নং-১৭ াুঁখ্াঙ্গক ভৃণ
কযঙ্গত নাযী

৫. লরাকশঙ্গেয শফণঙ্গন নাযীঙ্গদয বূশভকা : লরাকশঙ্গেয শফণনফযফস্থা একশট তযন্তগুরুত্বূণব শফলয়। লরাকায়ত
শেফস্তুয চাশদা ঙ্গনকাংঙ্গ শনববয কঙ্গয মথাঙ্গামুক্ত শফণন ফযফস্থায উয। অফায শনখ্ুুঁত ভঙ্গয়াঙ্গমাগী শফণন
ফযফস্থায ভাধযঙ্গভআ লরাকশঙ্গেয শফকা  প্রায ম্ভফ। লরাকশেজাত দ্রঙ্গফযয শফণন ফা ফাজাযজাতকযঙ্গণয
লিঙ্গত্র ুরুলঙ্গদয ভঙ্গতা নাযীযা গুরুত্বূণব বূশভকা ারন কঙ্গয। এককথায় লরাকশঙ্গেয শফশবন্ন অশেঙ্গকয ভঙ্গতা
এঙ্গিঙ্গত্র নাযীযা ুরুলঙ্গদয ভঙ্গমাগী। তঙ্গফ লরাকশঙ্গেয শফণন ফযফস্থা একটু শবন্ন অদঙ্গরয। এঙ্গিঙ্গত্র ভূরত
ঐশতযাশ্রয়ী িশত ফরম্বঙ্গনয অশধকয শযরশিত য়। ভৃৎশে, তাুঁতশে এফং ঙ্খশঙ্গেয শফণঙ্গনয লিঙ্গত্র লম
ফ ঐশতযগত িশতঙ্গত নাযীযা গুরুত্বূণব বূশভকা ারন কঙ্গয লগুশর র (ভণ্ডর, ২০১১: ৩৪):
লরাকশঙ্গেয শফণন ফযফস্থা

লভরা

যকাশয প্রশতোন

লফযকাশয প্রশতোন

শেীয ফাশি

াআকাশয

লদাকান

লপশয

খ্ুচঙ্গযা

৫.১ লভরা : প্রাচীনকার লথঙ্গকআ তাুঁঙ্গতয, ভাশটয  াুঁঙ্গখ্য দ্রফযাভগ্রী শফশক্রয নযতভ ভাধযভ র লভরা। যকাশয 
লফযকাশয উঙ্গদযাঙ্গগ শযচাশরত শফশবন্ন স্তশে লভরায়, ফাশণশজযক লভরায় ভাশটয  াুঁঙ্গখ্য শজশনত্র শফশক্রয
শফশণ লদয়ায যীশত প্রচশরত অঙ্গছ। এআ ফ লদাকানগুশরঙ্গত দ্রফযাভগ্রী লক্রতাঙ্গদয াভঙ্গন তুঙ্গর ধযঙ্গত ুরুলঙ্গদয
লভঙ্গয়যা শফঙ্গলবাঙ্গফ ায়তা কঙ্গয। অফায ঙ্গনকভয় নাযীশেীযা শনঙ্গজযাআ শফশবন্ন লভরায় লদাকান শতশয কঙ্গয
শেদ্রফয শফশক্র কঙ্গযন। াশন্তশনঙ্গকতঙ্গনয লৌলঙ্গভরা, শফষ্ণুুঙ্গযয লভরা, কৃষ্ণনগঙ্গযয ফাঙ্গযাদঙ্গরয লভরা, ভায়াুঙ্গযয
লদাঙ্গরয লভরা প্রবৃশত লভরায় লগঙ্গর ভৃৎশেফস্তু, তাুঁঙ্গতয াশি এফং াুঁঙ্গখ্য শজশনত্র শফশক্রযত নাযীঙ্গদয
নায়াঙ্গআ রিয কযা মায় (দ্র: শচত্র নং-১৮, ১৯, ২০)।
৫.২ যকাশয প্রশতোন : শফশবন্ন যকাশয প্রশতোঙ্গনয স্তশে কামবারয় এফং শফণন লকি অঙ্গছ লমগুশর
লরাকশেীঙ্গদয কাছ লথঙ্গক যাশয শফশবন্ন শেদ্রফয ক্রয় কঙ্গয। অফায কখ্ন কখ্ন এআফ প্রশতোনগুশর
াআকাশয ফযফায়ীঙ্গদয কাছ লথঙ্গক প্রচুয শযভাঙ্গণ শফশবন্ন শেদ্রফয ক্রয় কঙ্গয এআ ফ প্রশতোঙ্গন শেদ্রফযগুশর
ুশজ্জত কযঙ্গত এফং লক্রতাঙ্গদয াভঙ্গন তুঙ্গর ধযঙ্গত নাযীযা শফঙ্গল বূশভকা ারন কঙ্গয।
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৫.৩ লফযকাশয প্রশতোন : যকাশয প্রশতোঙ্গনয শফণন লকঙ্গিয ভঙ্গতা শফশবন্ন লফযকাশয প্রশতোন অঙ্গছ লমগুশর
লরাকশেী ফা াআকাশয ফযফায়ীঙ্গদয কাছ লথঙ্গক শফশবন্ন শেদ্রফয ক্রয় কঙ্গয শফশক্র কঙ্গয। এআ ফ শফণন
লকিগুশরঙ্গত শেদ্রফয শফশক্রয লিঙ্গত্র নাযীযা প্রতযি  ঙ্গযাি বাঙ্গফ শফঙ্গল বূশভকা ারন কঙ্গয।
৫.৪ শেীয শনজস্ব ফাশি : শেীয ফাশি লথঙ্গক লরাকশেফস্তু শফক্রঙ্গয়য লিঙ্গত্র নাযীযা গুরুত্বূণব বুশভকা ারন
কঙ্গয। তাুঁতশঙ্গেয লিঙ্গত্র লদখ্া মায় ফহু লক্রতা শেীয ফাশি লথঙ্গক বাঙ্গরা াশি লদঙ্গখ্ শুঙ্গন তঙ্গফআ ক্রয় কঙ্গযন।
এঙ্গিঙ্গত্র াশি ফা নযানয শেফস্তু লক্রতাঙ্গদয াভঙ্গন তুঙ্গর ধযঙ্গত নাযীঙ্গদয বূশভকা খ্ুফআ প্রংনীয় (দ্র: শচত্র নং২১)। শুধু তাুঁতশঙ্গেয লিঙ্গত্র নয় ভৃৎশে  ঙ্খশঙ্গেয লিঙ্গত্র একআ ছশফ লচাঙ্গখ্ ঙ্গি।
এছািা গ্রাভাঞ্চঙ্গর লপশযয ভাধযঙ্গভ লরাকশেদ্রফয শফশক্র কযা য়। তঙ্গফ ুরুলযাআ াধাযণত লপশযয ভাধযঙ্গভ গ্রাঙ্গভ
ঘুঙ্গয ঘুঙ্গয শফশবন্ন শোভগ্রী শফশক্র কঙ্গযন। তীঙ্গত কখ্ন কখ্ন ফাশিয কাছাকাশছ গ্রাঙ্গভ লপশযয ভাধযঙ্গভ লভঙ্গয়যা
শোভগ্রী শফশক্র কযঙ্গর ফতবভাঙ্গন লভঙ্গয়ঙ্গদয লপযীয ভাধযঙ্গভ শোভগ্রী শফণঙ্গনয প্রচরন খ্ুফ একটা লনআ।

শচত্র নং-১৮ ভৃৎশেদ্রফয
শফণঙ্গন নাযী

শচত্রনং-১৯ লভরাঙ্গত
লরাকশেদ্রফয শফক্রয়যত
নাযীশেী

শচত্র নং-২০ তাুঁতশঙ্গেয
শফণঙ্গন নাযী

শচত্র নং-২১
ঙ্খশঙ্গেয
শফণঙ্গন নাযী

৬. ভূরযায়ন : যাঢ়ফঙ্গেয লরাকশঙ্গেয ঐশতয তযন্ত লগৌযফভয়। ঐশতঙ্গযয উয শবশত্ত কঙ্গয ভঙ্গয়য শযফতবঙ্গনয
ঙ্গে ঙ্গে এখ্াঙ্গন নানা ধযঙ্গনয লরাকশেকরায শফকা ঘঙ্গটঙ্গছ। যাঙ্গঢ়য শফশবন্ন কারুশঙ্গেয ধাযায় প্রাচীনত্ব,
ঐশতয  গুরুঙ্গত্বয শনশযঙ্গখ্ ভৃৎশে, ঙ্খশে এফং তাুঁতশে উঙ্গেখ্ঙ্গমাগয স্থান শধকায কঙ্গয অঙ্গছ। ুপ্রাচীন
কার লথঙ্গকআ প্রশতশট শঙ্গেয শফশবন্ন অশেঙ্গক নাযীঙ্গদয উজ্জ্বর উশস্থশত ফঙ্গরাশকত য়। প্রশতশট শোশেঙ্গকয ভধয
শদঙ্গয়আ নাযীয শশেক লচতনা, শফচিণতা এফং ভঙ্গনাকাঙ্খায ফযক্ত শদকগুশর শযস্ফুট য়। গ্রাভীণ থব-ফযফস্থায়
তাুঁতশঙ্গেয শফঙ্গল বূশভকা অঙ্গছ। গ্রাভাঞ্চঙ্গরয ফহু ংখ্যক নাযী তাুঁতশঙ্গেয াঙ্গথ মুক্ত লথঙ্গক স্বশনববয ঙ্গয়
উঙ্গেঙ্গছ। শফশবন্ন কারুশঙ্গেয ভঙ্গধয তাুঁতশঙ্গেআ নাযীঙ্গদয বূশভকা তুরনাভূরকবাঙ্গফ লফী। ুঙ্গতা ংগ্র লথঙ্গক শুরু
কঙ্গয ুঙ্গতাঙ্গক ফয়ঙ্গনয উঙ্গমাগী কঙ্গয লতারা, শফশবন্ন ভঙ্গনাাযী নকা প্রস্তুত এফং ভগ্র ফয়ন প্রশক্রয়াঙ্গক ম্পন্ন
কযা প্রশতশট লিঙ্গত্রআ নাযীঙ্গদয বূশভকা লকান ংঙ্গআ উঙ্গিনীয় নয়। শুধু উৎাদন নয় শফণন  ফযফাঙ্গয নাযীযা
প্রশতদ্বন্দ্বী। ভৃৎশে  ঙ্খশঙ্গে নাযীযা ুরুঙ্গলয প্রায় ভকি। ভৃৎশে গ্রাভীণ থবনীশতয শবতস্তম্ভ, নাযীয
স্বশনববযতায নযতভ ফরম্বন। নাযীয প্রতযি  ঙ্গযাি ঙ্গমাশগতায উয শবশত্ত কঙ্গযআ ফাংরায ভৃৎশে অজ
শফঙ্গশ্বয দযফাঙ্গয শফশে অঙ্গন অীন। ভাশট ংগ্র লথঙ্গক শুরু কঙ্গয শনতয নতুন শোভগ্রী প্রস্তুত কযা এফং
লগুশরঙ্গক উচ্চ-ভধযশফঙ্গত্তয ঘঙ্গয লৌুঁঙ্গছ লদয়ায লিঙ্গত্র নাযীঙ্গদয বুশভকা শতযআ বাফনীয়। প্রাচীনকার লথঙ্গকআ
ভৃৎশে শুধুভাত্র শশুঙ্গদয ভঙ্গনাযঞ্জনকাযী লখ্রনা প্রস্তুত ফা গৃস্থাশরয উকযণ শনভবাঙ্গণআ ীভাফি শছর না, ভশন্দয
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গাঙ্গত্রয লটযাঙ্গকাটা বাস্কমবগুশর ভৃৎশেীঙ্গদয াভানয শেশনুণতায শযচায়ক। লটযাঙ্গকাটা বাস্কমবগুশর শনভবাঙ্গণ
নাযীয প্রতযি  ঙ্গযাি বূশভকা লমভন অঙ্গছ লতভশন লটযাঙ্গকাটা বাস্কঙ্গমবয শফলয় শাঙ্গফ স্থান লঙ্গয়ঙ্গছ নাযীয
জীফন-কাশশন  শদশকবশে। অফায ফাংরায প্রাচীন ঐশতযাশ্রয়ী ঙ্খশঙ্গেয নাযী-ুরুঙ্গলয শ্রভশফবাজন খ্ুফআ
স্পেবাঙ্গফ শযরশিত য়। তঙ্গফ শুধুভাত্র শফশবন্ন ভােশরক নুোঙ্গন ঙ্খ ফাজাঙ্গনা শকংফা স্বাভীয ভেরাঙ্গথব াুঁখ্া যায
ভঙ্গধযআ নাযীয বূশভকা ীভাফি নয়। ফযফহৃত ণযগুশর উৎাদন লথঙ্গক শুরু কঙ্গয শফণন মবন্ত ফবঙ্গিঙ্গত্রআ নাযীযা
অজ ফবত্র াদঙ্গয ভাদৃত ঙ্গয়ঙ্গছ। এককথায় যাঢ়ফঙ্গেয এআ শচযপ্রচশরত অঙ্গরাচয শতনশট লরাকশোশেঙ্গকয
ঙ্গেআ নাযীযা োশেবাফ মুক্ত। উক্ত শোশেকগুশরয উৎাদন, শফণন, প্রায, ফযফায এফং রূান্তয ফবঙ্গিঙ্গত্রআ
নাযীঙ্গদয বূশভকাঙ্গক লকানবাঙ্গফআ খ্ফব কযা মায় না। ভাঙ্গজয ফবঙ্গিঙ্গত্রয ভঙ্গতা লরাকশোশেঙ্গক নাযীযা তাঙ্গদয
দশচহ্ন যাখ্ঙ্গছ।

৭. উংায : লরাকশঙ্গেয াঙ্গথ নাযীযা শফঙ্গেদয ফন্ধঙ্গন অফি। নাযীঙ্গদয প্রতযি  ঙ্গযাি ঙ্গমাশগতা
ফযতীত লরাকংস্কৃশতয অশেনায় লরাকশঙ্গেয শটুঁঙ্গক থাকা কেনাতীত। তফু নাযীযা ক্লান্ত শযশ্রঙ্গভয লমাগয
ন্মানটুকু লকান শদনআ ায় শন। লকফরভাত্র অরনা, নকশ কাুঁথা, লদয়ারশচত্র শকংফা কঙ্গয়কশট লরাকচারুকরায়
নাযীঙ্গদয বূশভকায কথা স্মযণ কযা য়। শকন্তু লরাকচারুকরায ফাআঙ্গয ফৃত্তয লরাককারুশঙ্গেয অশেনায় নাযীঙ্গদয
লম ফৃৎ কভবকাণ্ড প্রশতশনয়ত ংঘশটত ঙ্গয় চঙ্গরঙ্গছ তা একপ্রকায লরাকচিুয ন্তযাঙ্গরআ যঙ্গয় লগঙ্গছ। গঙ্গফলকঙ্গদয
লরখ্াঙ্গরশখ্য ভঙ্গধয নাযীশেীযা লকান এক জ্ঞাত কাযঙ্গণ াযাজীফন ব্রাতযআ যঙ্গয় লগঙ্গছ। অজ অধুশনকতা 
শফশ্বায়ঙ্গনয ফবনাা অঘাঙ্গত লরাকশঙ্গেয শস্তত্ব ংকটান্ন। তাআ লরাকশঙ্গেয হৃত লগৌযফ ুনরুিাঙ্গযয জনয
প্রঙ্গয়াজন নাযী  ুরুল উবয় লরাকশেীঙ্গদয লমাগয ন্মান প্রদবন এফং ভাঙ্গজয ফবঙ্গশ্রশণয ভানুঙ্গলয অন্তশযক
ঙ্গমাশগতা।
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