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শ্চিভফঙ্গে ূফব
ব াকীযথী াঞ্চঙ্গরয ীভানা, বফশ্চষ্ট্য  বাশ্চলও শ্চভশ্রণ ম্ভাফনা : এওশ্চি প্রস্তাফনা
স্বঙ্গদ যঞ্জন চঘৌধুযী
Abstract
The people of the Murshidabad, Nadia, North 24 Parganas Districts and especially the Bongaon SubDivision choose internal migration due the periphery, geographical location, and nature of work of
the area belonging to the river East Bhagirathi. On the other hand, thanks to the development of well
– connected elected electricity, well-established Panchayati Raj System (PRS) and greater
opportunity of employment, people from different provinces come here. Consequently there has been
a prospect of fusion of different dialects. This present article intends to show the prospect.

শ্চিভফঙ্গেয ূফববাকীযথী াঞ্চঙ্গরয চবৌঙ্গকাশ্চরও ীভানা ফরঙ্গত ফুছঙ্গত ঙ্গফ ভুশ্চবদাফাদ চচরায পযাক্কা চথঙ্গও কো চমঔান
চথঙ্গও হুকরী নাভ শ্চনঙ্গেঙ্গঙ চাআ মবন্ত। তাযাআ ূফব াড়। ূঙ্গফব ফাাংরা চদঙ্গয ীভানা। এাআ াঞ্চঙ্গরয চনফশ্চতয বফশ্চষ্ট্য ম্পঙ্গওব
এওিা াধাযণ ধাযণা থাওঙ্গর াফাাংরা বালাবালী এফাং াঅশ্চদফাীঙ্গদয শ্চভশ্রণ ম্পঙ্গওব চফাধ বতশ্চযঙ্গত ুশ্চফধা ঙ্গফ। বাকীযথীয এাআ
ূফবাঙ্গড়য ম্পূণব চচরা ভাত্র এওশ্চি। নদীো চচরা। ভুশ্চবদাফাদ চচরায ফৃত্তয াাং এফাং এঔনওায উত্তয ঘশ্চি যকণা চচরায
ফনকাাঁ ভওুভায ম্পূণব াাং এফাং ফীচুয থানা। াথবাৎ ওাাঁঘযাাড়া।
চনঙ্গকাশ্চিয বফশ্চষ্ট্য শ্চফঙ্গেলঙ্গণ চমাকাঙ্গমাক ফযফস্থা াশ্চত গুরুত্বূণব। কত তাব্দীয নঙ্গেয দঙ্গওয য বফদ্যযশ্চতন ভাধযঙ্গভয
ফযাও শ্চফঙ্গফাযণ ভানুঙ্গলয ভস্ত ট্রাশ্চিনার ধযানধাযণায ভঙ্গধয তয াঙ্গথবাআ শ্চফপ্লফ খশ্চিঙ্গেঙ্গঙ। এাআ প্রফন্ধওায মঔন বাশ্চলও
শ্চভশ্রণ শ্চনঙ্গে কঙ্গফলণা ওঙ্গযশ্চঙঙ্গরন তঔন তায বাশ্চলও বফশ্চঙ্গষ্ট্যয চম চশ্রশ্চণ শ্চফবাক শ্চঙর াঅচ াঅয চতভন ঔুাঁঙ্গচ াোাআ দ্যষ্কয।
চমভন শ্চশ্চিত-াশ্চশ্চিত চবদ াঅফায তাঙ্গদয প্রঙ্গতযঙ্গওয ভঙ্গধয ঘর এফাং াঘর উশ্চফবাক। ফে চবঙ্গদ উশ্চফবাক াআতযাশ্চদ।
াঘর মাযা তাযা শ্চতয াঙ্গথবাআ াঘর শ্চঙঙ্গরন। শ্চওন্তু বফদ্যযশ্চতন চমাকাঙ্গমাঙ্গক শ্চফঙ্গফাযঙ্গণ কত তাব্দীয চল দঙ্গওয য এফাং
ফবশ্চিা শ্চফস্তাঙ্গযয পঙ্গর চনাংঔযায ভঙ্গধয চমাকাঙ্গমাঙ্গকয চিঙ্গত্র ‘াঘর’ ব্দিাাআ এঔন াঘর।
চনশ্চফনযাঙ্গয ঘশ্চযঙ্গত্র ভুশ্চবদাফাদ চচরায চনঙ্গকাশ্চিয াঙ্গধবঙ্গওয চফশ্চ ভুরভান। াথবাৎ মাযা শ্চিভফে তথা বাযঙ্গত
াংঔযারখু, ভুশ্চবদাফাদ চচরাে তাযাাআ াংঔযাগুরু। এাআ চচরায ভধয শ্চদঙ্গে বাকীযথী প্রফাশ্চত। চচরায চভাি াঅেতঙ্গনয চভািাভুশ্চি
বাঙ্গফ দ্যাআ-তৃতীোাং এরাওা এফাং াশ্চধফাী ূফব াঙ্গড় ফা ওঙ্গয। চনাংঔযায প্রাে লাি তাাং ভুরভান। শ্চিায াঙ্গয
ভুশ্চবদাফাদ চচরা এ যাঙ্গচযয শ্চশ্চঙঙ্গে ড়া চচরাগুশ্চরয ানযতভ। পযাক্কা ফযাঙ্গযচ শ্চফদ্যযৎ উৎাদন চওন্দ্র এফাং ফযভুয ঙ্গযয
শ্চফস্তায এফাং জ্জ্বরয  চিাভওঙ্গরয এিুঙ্গওন াফ এ চচরায াধাযণ ভানুঙ্গলয ওাঙ্গঙ াথবনীশ্চতঙ্গত াভানযাআ শ্চযফতবন এঙ্গনঙ্গঙ।
ভুশ্চবদাফাদ চচরা ফস্তুত ওৃশ্চলশ্চনববয এঔন প্রাে াভশ্চিওবাঙ্গফাআ। তঙ্গফ এওিা শ্চফার শ্চযফতবন খঙ্গিঙ্গঙ ভি চদঙ্গয াঙ্গথ াঙ্গথ
ভুশ্চবদাফাঙ্গদ চমাকাঙ্গমাক ফযফস্থাঙ্গত শ্চফপ্লফ খঙ্গি চকঙ্গঙ। ভুশ্চবদাফাদ চচরায ূফবাঙ্গড়াআ চিাভওর এও ভঙ্গেয এওিা িাভীণ
থানা এঔন এওশ্চি এিুঙ্গওন াফ শ্চঙ্গঙ্গফ যাচযচুঙ্গড় স্বীওৃশ্চত চঙ্গর স্থানীে চীশ্চফওা প্রাে ম্পূণবতাআ ওৃশ্চল শ্চনববয। ানযশ্চদঙ্গও
ওৃশ্চল ট্রাশ্চিনার থ চঙঙ্গড় ঘাঙ্গল এফাং য াংিঙ্গ শ্চফুর বাঙ্গফ মন্ত্রশ্চনববয ঙ্গত শুরু ওঙ্গয। ওৃশ্চলঙ্গও উদ্বৃত্ত শ্রশ্চভও ভযা ওৃশ্চল
শ্রশ্চভওঙ্গও নতুন চায শ্চদঙ্গও চেঙ্গর শ্চদঙ্গেঙ্গঙ। কত তঙ্গওয নঙ্গেয দঙ্গওয য বাযঙ্গতয শ্চফশ্চবন্ন প্রঙ্গদঙ্গয শ্চফঙ্গল ওঙ্গয শ্চিভ
বাযত  দশ্চিণ বাযঙ্গত শ্চনভবাণ শ্চঙ্গেয শ্রশ্চভও এফাং ানযানয শ্রভাধয ওঙ্গভবয ন্ধাঙ্গন শ্চিভ এশ্চোে প্রফাী ঙ্গত শুরু ওঙ্গয।
নদীো চচরা ম্পূণবাআ ওৃশ্চল শ্চনববয। এও ভে ওরওাতায উওঙ্গে শ্চেনকযী শ্চঙ্গঙ্গফ ওরযাণীয উত্থান খঙ্গিশ্চঙর। এাআ দও
চথঙ্গওাআ ওরযাণীঙ্গত শ্চে চকৌণ ঙ্গত শুরু ওঙ্গয। নদীো চচরায যাণাখাঙ্গি শ্চফকত তাব্দীয াাঁঙ্গঘয দও চথঙ্গও যাণাখাঙ্গি
াোযরুভ শ্চে কঙ্গড় উঙ্গে স্থানীে াথবনীশ্চতঙ্গত গুরুত্বূণব ঙ্গে উঙ্গেশ্চঙর। শ্চওন্তু এাআ ভে চথঙ্গওাআ তায িঙ্গেয প্রবাফ স্থানীে
শ্রঙ্গভয চিঙ্গত্র ড়ঙ্গত শুরু ওঙ্গয।
নদীো চচরায উত্তয এফাং ূফবশ্চদও ভুশ্চবদাফাদ চচরা াংরগ্ন। চনফশ্চতয ভঙ্গধয এওিা াভঞ্জঙ্গযয ঘশ্চযত্র ফতবভান। নদীো
চচরাঙ্গত ওৃশ্চলশ্চনববয এফাং শ্রভশ্চনববয শ্চঙ্গে মন্ত্র প্রঙ্গোক এফাং িশ্চেষ্ণু শ্চে উদ্বৃত্ত শ্রশ্চভও ৃশ্চষ্ট্ ওঙ্গযঙ্গঙ। পঙ্গর এাআ চচরাঙ্গত
উদ্বৃত্ত শ্রশ্চভও ফশ্চবভুঔী ঙ্গেঙ্গঙ ফহু াংঔযাে। ূফববাকীযথী তীঙ্গযয ফশ্চতয ভঙ্গধয এওভাত্র উত্তয ঘশ্চি যকণায ফীচুয থানা
াথবাৎ ওাাঁঘযাাড়া এফাং াংরগ্ন াশ্চরয ুয এরাওাাআ ম্পূণব শ্চে শ্চনববয। চযরওাযঔানা এফাং চনাঙাউশ্চনয চনয তদ্যশ্চয
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চযরওভবীঙ্গদয শ্চফার ওঙ্গরানী এরাওা এাআ াঞ্চঙ্গরয ানয এরাওা চথঙ্গও এও শ্চবন্ন ভাত্রায ৃশ্চষ্ট্ ওঙ্গযঙ্গঙ। ওাাঁঘযাাড়া-ওরযাণীওরওাতা চভঙ্গট্রাশ্চরিন চিঙ্গবরঙ্গভন্ট এশ্চযো াথশ্চযশ্চিয প্রওোধীন।
চনশ্চফনযাঙ্গয বফশ্চঙ্গষ্ট্য াঅঙ্গরাঘয াঞ্চর চদশ্চফবাঙ্গকাত্তয উদ্বাস্তু চনশ্চফঙ্গফাযঙ্গণ প্রবাশ্চফত। ভুশ্চবদাফাদ চচরাে উদ্বাস্তু াঅকভন
ফা ফশ্চত াঅনুাশ্চতও াভানয ঙ্গর নদীো চচরা এফাং উত্তয ঘশ্চি যকণায ফনকাাঁ, ফাকদা চথঙ্গও এাআ াংশ্চেষ্ট্ এরাওায
োওুযনকয মবন্ত চতা ফঙ্গিাআ প্রাে ভি উত্তয ঘশ্চি যকণাাআ উদ্বাস্তু চনশ্চফঙ্গফাযণ প্রবাশ্চফত। াঅয উত্তয ঘশ্চি যকণা চচরায
ফীচুয থানা এফাং াথবাৎ ওাাঁঘযাাড়া দীখবশ্চদন ধঙ্গযাআ প্রশ্চতশ্চিত শ্চোঞ্চর। চযরওাযঔানায চনয চযরওভবীঙ্গদয শ্চফার ওঙ্গরানী।
চযরওভবীঙ্গদয ভঙ্গধয এওিা উঙ্গেঔঙ্গমাকয ানুাত াফাাংরাবালাবালী। ওাাঁঘড়াাড়া চযরওাযঔানা ূফবঙ্গযঙ্গরয প্রবাফাধীন।
স্বাবাশ্চফওবাঙ্গফাআ এাআ ওাযঔানাে ফাাংরাবালাবালী ঙাড়া ূফবঙ্গযঙ্গরয শ্চফস্তায মবন্ত ছাড়ঔন্ড  শ্চফাঙ্গযয ফাশ্চন্দা শ্রশ্চভওযা
যঙ্গেঙ্গঙন। এঙ্গদয াধাযণ ওথয বালা চবাচুযী  ভাকী। িুদ্র এওাাং াঅশ্চদফাী। ফাাংরাবালাবালীঙ্গদয ভঙ্গধয শ্চিভফঙ্গেযা,
াশ্চফবক্ত ওাঙ্গরয ফাশ্চন্দাযা চমভন াঅঙ্গঙন চতভশ্চন ূফবাফোকত উদ্বাস্তুযা াঅঙ্গঙন।
াফাাংরাবালাবালীঙ্গদয এাআ এরাওাে াফস্থাঙ্গনয িাৎি ঙ্গরা, মঔন হুকরী – বাকীযথীয দ্যাআ তীঙ্গয নতুন নতুন শ্চে কঙ্গড়
উের চাআ ভে শ্রশ্চভওঙ্গদয প্রঙ্গোচঙ্গন চফের চপ্রশ্চঙ্গিন্সীয ানাধীন ফতবভান শ্চফায  ছাড়ঔঙ্গন্ডয নানা তদশ্চযদ্র এরাওা
চথঙ্গও ওাশ্চেও শ্রভচীফী ভানুলঙ্গদয শ্চনঙ্গে াঅা ে। চওউ এওওবাঙ্গফ চওউ শ্চযফায ফা ফান্ধফ ওরওাযঔানায শ্রশ্চভও শ্চঙ্গঙ্গফ
ঘঙ্গর াঅঙ্গন। এাআ াঅকভন শ্চনযশ্চফশ্চিন্ন শ্চঙর কত তাব্দীয াঙ্গতয-াঅঙ্গিয দও মবন্ত ফা তায াোশ্চধও ূফব মবন্ত। এঙ্গদযাআ
চওউ চওউ মাঙ্গদয ওাযঔানাে ওাচ চুিরনা ফা ওাচ ঘঙ্গর চকর তাযা ভারফন ওযা, শ্চযক্সািানা, চিরাকাড়ী িানা ফা ানয তুি
ওাঙ্গচ শ্চনমুক্ত র। এবাঙ্গফাআ এাআ ফ াফাাংরাবালাবালীযা চযররাাআন ফযাফয চেঙ্গন চেঙ্গন ওুশ্চরয ওাচ ফা চযঙ্গরয তুি
ওভবম্পাদঙ্গনয চনয ঙশ্চড়ঙ্গে ঙ্গড়ন। চশ্চভদায প্রায প্রঘরঙ্গন াাআও চরঙ্গের এফাং চওাথা চওাথা ম্পন্ন কৃঙ্গস্থয দ্বাযযিী
শ্চনমুক্ত ঙ্গে শ্চনঙ্গচঙ্গদয ওভবাংস্থান ওঙ্গযন। ানয এওদর ম্পন্ন াফাগাশ্চরযা এঙ্গশ্চঙঙ্গরন ফযফাশ্চেও প্রঙ্গোচঙ্গন। নফাফ ওাঙ্গমব।
তঙ্গফ তাঙ্গদয াংঔযা এতাআ নকণয চম তাঙ্গদয বাশ্চলও বফশ্চষ্ট্য প্রাে ূনয।
ানযশ্চদঙ্গও াঅশ্চদফাী চনঙ্গকাশ্চি এাআ াঞ্চঙ্গরয স্বাবাশ্চফও চনঙ্গকাশ্চি। শ্চিভফাাংরায াঅশ্চদফাী চনঙ্গকাশ্চিয ফশ্চত ম্পঙ্গওব
শ্চিভ চভশ্চদনীুয, ফাাঁওড়া, ফীযবূভ, ুরুশ্চরোয ঙ্গযাআ চম চচরাগুশ্চরঙ্গত াঅশ্চদফাী চনফশ্চত চনাংঔযায এও তাাং ফা তায
চফশ্চ, নদীোঙ্গচরা তায এওশ্চি। এযযাআ ভুশ্চবদাফাদ চচরা। উত্তয ঘশ্চি যকণায াংশ্চে ষ্ট্ এরাওাে স্বাবাশ্চফও াঅশ্চদফাী
ম্পঙ্গওব চওান যওাযী তথয শ্চনশ্চদবষ্ট্বাঙ্গফ াংি ওযা ম্ভফ নে; তঙ্গফ ফাকদা ব্লঙ্গও াঅশ্চদফাীঙ্গদয এওাশ্চধও িুদ্রফশ্চত ম্পঙ্গওব
এাআ প্রফন্ধওায াফশ্চত। চতভশ্চন ওাাঁঘযাাড়া এফাং চযঙ্গরয ানযানয শ্চফবাঙ্গক ওভবী শ্চঙ্গঙ্গফ শ্চনমুক্ত ওঙ্গেও াঅশ্চদফাী শ্চযফায
যঙ্গেঙ্গঙ।
ঞ্চাঙ্গেত ফযফস্থায শ্চিেতা এফাং বফদ্যযশ্চতন ভাধযঙ্গভয শ্চনতয প্রঙ্গোচনীে ঙ্গে ো ভাচ ফযফস্থা এফাং চাকত  চকাশ্চিকত
ঘশ্চযঙ্গত্র াঅভূর শ্চযফতবন খশ্চিঙ্গেঙ্গঙ। িাঙ্গভয ভঙ্গধয প্রশ্চতশ্চি াড়ায াঙ্গথ চ মাতাোত ফবঋতুঙ্গত ফযফায ম্ভফ যাস্তা,
ঞ্চাঙ্গেঙ্গতয ফবশ্চনম্ন এওও াঞ্চরঙ্গও চমভন মুক্ত ওঙ্গযঙ্গঙ চতভশ্চন মুক্ত ঙ্গেঙ্গঙ াঅন্তাঃাঞ্চর, াঅন্তাঃথানা, ব্লও  য, ড়ও
চযরথ শ্চনশ্চফড়বাঙ্গফ মুক্ত ঙ্গেঙ্গঙ। ভানুঙ্গলয প্রঙ্গোচনীে াঅধুশ্চনও উওযণ াংিঙ্গ স্বশ্চনমুশ্চক্তঙ্গত াঅি চফঙ্গড়ঙ্গঙ। থ চকভয
োে মানফাঙ্গনয ুঙ্গমাক চনো চরবয ঙ্গেঙ্গঙ। পঙ্গর ফবঙ্গশ্রশ্চণয ভানুল ঘর ঙ্গে ঙ্গড়ঙ্গঙ। কত তাব্দীয াঅি ফা নঙ্গেয
দঙ্গও চম চশ্রশ্চণয এফাং চম ফেঙ্গয ভানুঙ্গলযা স্বাবাশ্চফও াঘর ঙ্গতন এঔন চাআ াংঔযািা াশ্চতনকণয ঙ্গে ঙ্গড়ঙ্গঙ।
ূফববাকীযথী তীঙ্গযয এাআ শ্চনশ্চদবষ্ট্ াঞ্চঙ্গরয াফাাংরাবালাবালীঙ্গদয বাশ্চলও বফশ্চঙ্গষ্ট্য এাআ ফ শ্চফলেগুশ্চরয প্রবাফ াস্বীওায ওযা
দ্যাঃাধয এফাং প্রশ্চতশ্চি চকাশ্চি এফাং প্রশ্চতশ্চি ভানুঙ্গলয উচ্চাযণ বফশ্চষ্ট্য রিয না ওযঙ্গর চওান াধাযণ ূঙ্গত্র চৌাঁঙান ওশ্চেন ফযাায।
াথঘ এাআ বফশ্চঙ্গষ্ট্যয এওিা াধাযণ ূত্র াফযাআ যঙ্গেঙ্গঙ। চাআ াধাযণ ূত্রঙ্গওাআ বালাতাশ্চত্বও প্রওযণশ্চফধ ওযায এওিা চঘষ্ট্া
ওযা চমঙ্গতাআ াঙ্গয। চ চঘষ্ট্ায বালাতাশ্চত্বও গুরুত্ব ঙ্গফ ঔুফাআ উঙ্গেঔঙ্গমাকয।
ঐশ্চতাশ্চও ওাঙ্গরয ূঘনা চথঙ্গও ঊনশ্চফাং তাব্দীয ভধযবাক মবন্ত শ্চফায ূফববাযঙ্গতয াঙ্গথ াোশ্চে াংৃক্ত। ম্রাি
াঙ্গাঙ্গওয ওশ্চরে শ্চফচে এয শুরু াঅয ফাাংরা, শ্চফায  উশ্চড়লযায নফাফ শ্চযাচঙ্গদৌরায তঙ্গনয ভঙ্গে এয ম্পওব শ্চঙর
শ্চনশ্চফড়। এভনশ্চও াআাংঙ্গযচ যাচঙ্গত্ব চফের চপ্রশ্চঙ্গিন্সী ফরঙ্গত চফাছাত এাআ ম্পূণব শ্চফবাকঙ্গওাআ। শ্চফায এফাং ফাাংরায শ্চফমুশ্চক্ত রিব
ওাচবঙ্গনয ফেবঙ্গেয শ্চধাঙ্গন্তয শ্চযণশ্চত। ১৯১১ ঔৃষ্ট্াঙ্গব্দ ফেবে যদ ে। শ্চওন্তু শ্চফায ফাাংরায প্রাশ্চনও ম্পওব চঙদ ে। ফস্তুত
এয ঙ্গযাআ শ্চফাঙ্গয শ্চশ্চন্দয াঅিাঙ্গনয ূত্রাত। ভাকী, চবাচুযী  বভশ্চথরীয শ্চরশ্চ চদফনাকযীঙ্গত স্বীওৃশ্চত াোয যাআ,
শ্চফাযীবালাঙ্গও ঔশ্চড়ঙ্গফাশ্চরয এওিা উবালাে শ্চযণত ওযায ওাযী প্রো ঘরঙ্গঙ। তায তীব্রতা চফঙ্গড়ঙ্গঙ স্বাধীনতায য চথঙ্গও।
ভাকী উবালায দ্যববাকয দ্যাচায ফঙঙ্গযয ঐশ্চতাশ্চও াফঙ্গরায শ্চযণাঙ্গভ এাআ বালাে াশ্চতয ৃশ্চষ্ট্য থ রুধ ঙ্গে চকঙ্গঙ।
পঙ্গর চরৌশ্চওও বালা াঅঙ্গঙ, শ্চওন্তু চরৌশ্চওও াশ্চতয এভন ক্ত চশ্চভ ঔুঙ্গাঁ চ ােশ্চন, মায দ্বাযা চ ঔশ্চড়ঙ্গফাশ্চর উবালায ঔফযদাশ্চযয
শ্চফরুঙ্গধ ভাথা তুঙ্গর দাাঁড়াঙ্গত াঙ্গয। চবাচুযী উবালা ভাকীয তুরনাে াে ফযশ্চতিভ ঙ্গর তাঙ্গও শ্চশ্চন্দয ওাঙ্গঙ
াঅত্মভণব ওযঙ্গত ঙ্গেঙ্গঙ ফযশ্চতিভ শুধু বভশ্চথরী। শুধু াংঙ্গিঙ্গ এ ফরা মাে চম বভশ্চথরীয ভৃশ্চধ ঔশ্চড়ঙ্গফাশ্চরয ূঙ্গফব।
বভশ্চথরীঙ্গও শ্চশ্চন্দয উবালা ফঙ্গর ঘাশ্চঙ্গে চদো ঙ্গেঙ্গঙ। শ্চওন্তু ফাাংরা াশ্চঙ্গতযয াআশ্চতা প্রভাণ ওঙ্গয শ্চশ্চন্দয চঘঙ্গে বভশ্চথরীয
াঙ্গথ ফাাংরাবালায ম্পওব াঙ্গনও চফশ্চ শ্চনশ্চফড়। শ্চিভফাাংরাে াঅকত শ্চশ্চন্দবালী াঞ্চঙ্গরয ভানুঙ্গলয প্রাে ঘানিাআ তাাংাআ
শ্চফাযী। এঙ্গদয ভঙ্গধয তওযা নিাআ চঙ্গনয চফশ্চ াঅফায চবাচুযী বাশ্চলও এরাওায ফাীন্দা। ফাশ্চওঙ্গদয কশ্চযি ভাকী এফাং
এও নকণয াাং ভাত্র বভশ্চথরী বাশ্চলও এরাওায ফাশ্চন্দা। ুতযাাং প্রবাঙ্গফয শ্চফঘাঙ্গয চবাচুযী উবালাঙ্গওাআ তাাআ চফঙ্গঙ
চনো ঙ্গেঙ্গঙ। শ্চিভফাাংরাে াঅকত এাআ এরাওায (ঙ্গবাচুযী) ভানুঙ্গলয উয ফাাংরা বালায বাশ্চলও প্রবাফ াঅঙ্গরাঘনায
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ূঙ্গফব, চাআ চনয প্রঙ্গোচন এাআ এরাওায চওান চশ্রশ্চণয ভানুল চওন এফাং শ্চিভফাাংরায চওাথাে এঙ্গঙ্গঙন। চওান ভঙ্গে
এঙ্গঙ্গঙন। তাঙ্গদয ফে এফাং শ্চিা। শ্চিা শুধু স্বািযতাাআ নে, শ্চিায ভান। াঅয ঙ্গফবাশ্চয শ্চন্দীয ফবিাী প্রবাফ তাঙ্গদয
শ্চনচস্ববালায ওতঔাশ্চন স্বাতন্ত্রয ফচাে যাঔঙ্গত শ্চদঙ্গেঙ্গঙ। চাআ াঙ্গথ গুরুত্বূণব শ্চফলে ঙ্গরা চম এযা ভাঙ্গচয চওান চশ্রশ্চণবুক্ত।
চীফনমাত্রায ভান এফাং চীশ্চফওায বফশ্চষ্ট্য তাঙ্গদয বাশ্চলও বফশ্চঙ্গষ্ট্য প্রবাফ শ্চফস্তায ওঙ্গযঙ্গঙ।
এাআ াঙ্গথ ানয গুরুত্বূণব শ্চদও ঙ্গরা শ্চিভ ফাাংরায চওান াঞ্চঙ্গর তাযা ফশ্চত স্থান ওঙ্গযঙ্গঙন। তাঙ্গদয এাআ ফশ্চতয ঘশ্চযত্র।
চম এরাওাে তাঙ্গদয াফস্থান চাআ এরাওাে তাঙ্গদয চীশ্চফওায ঘশ্চযত্র। শ্চিভফাাংরায ঐ এরাওাে াথবননশ্চতও, াাংস্কৃশ্চতও এফাং
বাশ্চলও বফশ্চষ্ট্য। তফু শ্চিভফাাংরাে াভশ্চিওবাঙ্গফ শ্চশ্চন্দবালী এরাওায ভানুল চওাথাে চওাথাে এঙ্গঙ্গঙন তায াংশ্চিপ্ত শ্চযঘে
দযওায। চম চওান স্থাঙ্গনাআ াধাযণতাঃ চম ওঙ্গেওশ্চি ওাযঙ্গণ ানয াঞ্চর চথঙ্গও ভানুল াঅঙ্গ তায প্রধানতভ ওাযণ ঙ্গি চীশ্চফওায
াংস্থাঙ্গনয দাফী। এঙাড়া াম্প্রদাশ্চেও ওাযণ, চ াম্প্রদাশ্চেও ওাযণ ধভবীে, চদবাক, উচাতীে াংখলব এফাং প্রাওৃশ্চতও দ্যঙ্গমবাক
প্রবৃশ্চত নানা ধযঙ্গণয ঙ্গত াঙ্গয। তঙ্গফ শ্চিভফাাংরাে প্রধানতাঃ শ্চশ্চন্দবালী এরাওায চম ভস্ত ভানুল এঙ্গঙ্গঙন তাঙ্গদয প্রধানতভ
এফাং এওভাত্র ওাযণ চীশ্চফওায প্রঙ্গোচঙ্গন।
চলাড় তাব্দী চথঙ্গওাআ ফাাংরায শ্চফঙ্গলতাঃ শ্চিভফাাংরায ঢাওা – ভুশ্চবদাফাদ চথঙ্গও চওারওাতা শ্চঙর ফাাংরা-শ্চফায-উশ্চড়লযায
ানঙ্গওন্দ্র। াফয াঅয শ্চশ্চঙঙ্গে শ্চকঙ্গে গুপ্ত াম্রাঙ্গচযয তঙ্গনয য চকৌঙ্গড়য যাচা াঙ্কয ভে চথঙ্গওাআ শ্চিভফাাংরাে
বশ্চনওফৃশ্চত্ত এফাং ফযফাশ্চেও ওাযঙ্গণ শ্চফায চথঙ্গও চীশ্চফওায ন্ধানীঙ্গদয াঅকভন খঙ্গিঙ্গঙ। এয ফযাও ফযাশ্চপ্ত াআাংঙ্গযচাঙ্গন
শ্চোেণ শুরু ফায য চথঙ্গওাআ। এাআ ভেওার চথঙ্গও স্বাধীনতা – উত্তয ফতবভান ভে ওার মবন্ত। এাআ ভওাঙ্গর হুকরী নদীয
দ্যাআ তীঙ্গয শ্চোঞ্চর কঙ্গড় উঙ্গেঙ্গঙ। ওরওাতা িুদ্র ফযফাে চওন্দ্র চথঙ্গও শ্চফার ভানকযী ঙ্গেঙ্গঙ। ঙ্গেঙ্গঙ ূফববাযঙ্গতয (এাআ
চশ্চদন মবন্ত) এওভাত্র ফন্দয। চদঙ্গয যাচধানী। চযর রাাআন স্থাঙ্গন চমাকাঙ্গমাঙ্গকয ুশ্চফধা ফৃত্তভ ফযফাে চওন্দ্রগুশ্চরয ানযতভ।
াঅানঙ্গার  দূকবাুঙ্গয ওেরাঔশ্চন এফাং চরৌ াআস্পাত ওাযঔানা। াড়া, হুকরী, ঘশ্চি যকণাে াি শ্চঙ্গেয াঙ্গথ
াআশ্চঞ্জশ্চনোশ্চযাং শ্চে। পঙ্গর ফযাও বাঙ্গফ শ্রশ্চভও শ্চনববয ঙ্গে ঙ্গড়ঙ্গঙ। ানযশ্চদঙ্গও ফাাংরাবালীযা এাআ শ্চোেঙ্গণ এফাং প্রান
শ্চযঘারনাে মত না ওাশ্চেও শ্রভ শ্চনববয শ্রশ্চভও চাে াঅওৃষ্ট্ ঙ্গেঙ্গঙ, শ্চিা শ্চফস্তাঙ্গযয ুঙ্গমাক চফশ্চ চঙ্গে তায চঘঙ্গে চফশ্চ
শ্চযভাঙ্গণ প্রাশ্চনও এফাং শ্চে উবে চিঙ্গত্রাআ ওাশ্চেও শ্চক্ত শ্চনববয ওভবঙ্গও চীশ্চফওা শ্চঙ্গঙ্গফ এশ্চড়ঙ্গে ঘঙ্গরঙ্গঘ। পঙ্গর ফঙ্গঘঙ্গে
ওাঙ্গঙয এরাওা শ্চফায চথঙ্গও শ্চে-শ্রশ্চভও এঙ্গঙ্গঙ। ফরা চমঙ্গত াঙ্গয তাঙ্গদয শ্চনঙ্গে াঅা ঙ্গেঙ্গঙ। চদঔা চকঙ্গঙ এও ভঙ্গে প্রাে
ত্তয তাাং শ্চে ওাযঔানায ওভবীাআ শ্চঙঙ্গরন শ্চশ্চন্দবালী। এভনশ্চও ফতবভান ভঙ্গে ওরওাতা ুযবায এওশ্চি শ্চফঙ্গল দ নিাআ
তাাংাআ াফাগাশ্চর শ্চশ্চন্দবালী। ানযানয ুযবাগুশ্চরয শ্চঘত্র ফযশ্চতিভ নে।
এাআ প্রফঙ্গন্ধয ীভাফধতা চওফরভাত্র বাকীযথী ূফবতীযস্থ এরাওা। তাশ্চিওবাঙ্গফ বাকীযথী-হুকরী নদী এফাং দ্মায চদাোফ
াঞ্চর শ্চঙ্গঙ্গফ এঙ্গও শ্চঘশ্চিত ওযঙ্গর চদ বাক চশ্চনত এফাং দশ্চিণ ঘশ্চি যকণা। মায ভঙ্গধয ওরওাতা যঙ্গও াঅফায ফাাআঙ্গয
যাঔা ঙ্গেঙ্গঙ। পঙ্গর ওরযাণী, ওাাঁঘযাাড়া, াচীনকয, বনািী, চকদ্দর, চনাোাড়া, ফযাযাওুয, শ্চিিাকয, ওাভাযািী, দভদভ
চথঙ্গও ফারুাআুয, ওযাশ্চনাং, পরতা, ফচফচ এাআ শ্চোঞ্চর এফাং ফযফাে চওন্দ্র শ্চঙ্গঙ্গফ ভুশ্চবদাফাঙ্গদয রারঙ্গকারা, শ্চচোকঞ্জ,
নদীোয রাী, নাওাীাড়া প্রবৃশ্চত াঞ্চঙ্গরয াে, শ্চঘশ্চন, াঅঔ প্রবৃশ্চত ফযফা চওঙ্গন্দ্র চীশ্চফওায ন্ধাঙ্গন শ্চশ্চন্দবালী ভানুঙ্গলযাাআ
এয াঅতাবুক্ত। এয াঙ্গথ চমাক ওযঙ্গত ঙ্গফ চযর  শ্চযফতবন এফাং ফযশ্চক্তকত চাগুশ্চরঙ্গও। শ্চিভফাাংরাে াঅকত
াফাাংরাবালী এফাং াঅশ্চদফাী ভানুঙ্গলয উয ফাাংরা উবালায াঅঞ্চশ্চরও প্রবাফ এফাং তায বালাতাশ্চিও বফশ্চষ্ট্যগুশ্চর শ্চফঙ্গেলণ
ওঙ্গয এয চথঙ্গওাআ ধ্বশ্চনতাশ্চিও, রূতাশ্চিও, াশ্চব্দও এফাং াথবকত শ্চফঙ্গেলঙ্গণ উনীত ো মাে।
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