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শ্চিভফঙ্গেয ূফব গাঙ্গে ভবূশ্চভ ঞ্চঙ্গরয অশ্চিফাী ও ফাঙরা বালাবালীঙ্গিয
কথ্যযীশ্চিঙ্গি ঔবাশ্চলক শ্চভশ্রণ প্রশ্চিা
স্বঙ্গি যঞ্জন চচৌধুযী
Abstract
Dialectical influence in mother tongue. Dialectical mixture of refugees of West Bengal. Common link
of Dialectical mixture in dialect. Local Dialectical mixture on the Refugees. The Dialectical mixture
in the spoken language of non-Bengali speaking people. The Group-Analysis of Tribal’s and nonBengali-speaking people. The dialectical mixture link in their spoken language of the inhabitant of
DOAB area of the Ganga and the Padma. The dialectical area in Bihar, Jharkhand and Odisha. The
Characteristic of word root, verb root, number and Gender. Their linguistic and colloquial
specialities. Finally, Findings of dialectical blending in there linguistic groups.
Key Words: The area in between the Ganga and the Padma (DOAB Area); The East Bengal refugee
in West Bengal in the Eastern side of the Bhagirathi; Dialectical mixture; Dialectical Zone; Bengal
Presidency; Concentric Administration; The Centroid Administration; Partition of Bengal in 1905;
word root and verb root; New Modern into Aryan Language.

ভানুঙ্গলয উয িায ভািৃবালায িথ্া ফযফহৃি উবালায প্রবাফ ীভ এফং স্থাী। জীফঙ্গগাষ্ঠীয স্বাবাশ্চফক অচযঙ্গণয ভিআ
ভানুঙ্গলয ভঙ্গনয ন্তযাঙ্গর এআ প্রবাফ প্রজন্ম চথ্ঙ্গক প্রজন্মান্তঙ্গয ঞ্চাশ্চযি । শ্চযফিবন চমটুকু  চ শ্চফফিবঙ্গনয পর। এভন শ্চক
শ্চযঙ্গফঙ্গয শ্চযফিবন ঙ্গরও িায ফাচনযীশ্চি ঔবাশ্চলক উল্লম্ফণঙ্গক শ্চিিভ কঙ্গযও ভঙ্গনয ঙ্গোঙ্গন ুপ্ত থ্াঙ্গক। শ্চযফশ্চিবি
বাশ্চলক প্রফণিায ভঙ্গধয জীঙ্গফয শ্চফফিবঙ্গনয ভিআ শ্চচহ্ন চযঙ্গখ মা। কখঙ্গনা িা ুপ্ত, কখঙ্গনা প্রঙ্গাজনী চিাংঙ্গয ভি। শুধুভাত্র
শ্চনশ্চফড় মবঙ্গফক্ষঙ্গণয ভাধযঙ্গভআ এয ন্ধান চভরা ম্ভফ। এআ প্রবাফ, থ্বাৎ ভািৃ উবালায প্রবাফ, শুধু ফাচনবশ্চেআ ন উবালায
িকব শ্চষ্ট প্রঙ্গাঙ্গগয ভঙ্গধযও খুুঁঙ্গজ াওা মা।
শ্চফগি িাঙ্গেয অঙ্গটয িঙ্গকয ভাঝাভাশ্চঝ ভঙ্গ এআ প্রফন্ধকায ূফবাফোগি উদ্বাস্তুঙ্গিয ঔবাশ্চলক শ্চভশ্রণ প্রঙ্গে
গঙ্গফলণাত্র প্রস্তুি কযঙ্গি রক্ষয কঙ্গযন, চম বাশ্চলক শ্চভশ্রণ শুধু উবালায ভঙ্গধযআ ন, শ্চবন্ন বালায ভঙ্গধযও শ্চিাীর থ্াঙ্গক। িা
শ্চনঙ্গজয বাফ প্রকাঙ্গও প্রশ্চিপশ্চরি । ভানুল চফুঁঙ্গচ থ্াকায িাঙ্গআ শ্চিকানা ফির কযঙ্গি । কখঙ্গনা যাষ্ট্র শ্চফপ্লফ কখঙ্গনা
প্রাকৃশ্চিক শ্চফমব অফায কখঙ্গনা শুধুআ শ্চনঙ্গজয এফং শ্চযফাঙ্গযয উিয ূযঙ্গণয জনয। এবাঙ্গফ নানা ভআ িাঙ্গক অত্মী শ্চযজন
স্বাবাশ্চফক শ্চযশ্চচি শ্চযঙ্গফঙ্গয ফাআঙ্গয একিভ শ্চবন্ন বালাবালী ভানুঙ্গলয ভঙ্গধয শ্চগঙ্গ ড়ঙ্গি । িখন নিুন শ্চযঙ্গফ নিুন প্রথ্া,
ংস্কাঙ্গয িাঙ্গক ভাশ্চনঙ্গ চরঙ্গি । এবাঙ্গফআ চগাষ্ঠীগি ফস্থাঙ্গন িায শ্চনজস্ব বালা প্রবাশ্চফি  অফায শ্চবন্ন বালাবালী ভানুঙ্গলয
াঙ্গথ্ িাঙ্গিয ভি কঙ্গয িাঙ্গিয বালা বাফ শ্চফশ্চনভ কযঙ্গি শ্চগঙ্গ িায ভািৃবালায উচ্চাযণযীশ্চি স্থানী বালায উয প্রবাফ
শ্চফস্তায কঙ্গয। এয পঙ্গর দুযকভ প্রশ্চিশ্চিা ৃশ্চষ্ট । প্রথ্ভিঃ িায শ্চনঙ্গজয বালা, শ্চদ্বিীিঃ প্রফাী বালা। এক ভঙ্গ ূফবফাঙরায
উদ্বাস্তুঙ্গিয উয স্থানী ঔবাশ্চলক প্রবাফ অফায শ্চবন্ন শ্চবন্ন ঔবাশ্চলক ঞ্চঙ্গরয ভানুলঙ্গিয াভাশ্চজক ফযাক শ্চভশ্রঙ্গণ ঔবাশ্চলক
শ্চভশ্রণ রক্ষয কঙ্গযশ্চছ। িখনআ শ্চফস্তীণব ঞ্চঙ্গর শ্চনশ্চফড় চরাচঙ্গরয ভ নজয অঙ্গ অশ্চিফাী ও ফাঙরাবালী ভাঙ্গজয ভানুলঙ্গিয।
িাঙ্গিয শ্চকছু এরাকা শ্চভশ্রফশ্চি অফায শ্চকছু এরাকা শ্চি ক্ষুদ্র চগাষ্ঠীগি ফশ্চি িাঙ্গিয কথ্যযীশ্চিয উয প্রবাফ শ্চফস্তায
কঙ্গযঙ্গছ। অফায স্থানী ভানুঙ্গলয াঙ্গথ্ বাফ শ্চফশ্চনভ কযঙ্গি শ্চগঙ্গ িাঙ্গিয কথ্যযীশ্চিয প্রবাফও রক্ষণী ঙ্গঙ্গছ। এবাঙ্গফআ
চকৌিূরী ঙ্গআ রক্ষয কযঙ্গি শ্চগঙ্গ চম ঞ্চর শ্চনঙ্গ কাজ কঙ্গযশ্চছ চআ ঞ্চঙ্গরয প্রা ভস্ত ফাঙরাবালাবালীঙ্গিয ঔবাশ্চলক
শ্চভশ্রণ শ্চনঙ্গ একটা ীভাফদ্ধ এরাকা শ্চকছু মবঙ্গফক্ষণ কযা চগঙ্গছ। পঙ্গর িাআ অভায গঙ্গফলণায শ্চফল ঙ্গ উঙ্গিঙ্গছ।
বাগীযথ্ীয ূফবিীঙ্গযয গো দ্মায চিাাঙ্গফয একশ্চট ং। জ শ্চযশ্চচশ্চিয চবৌঙ্গগাশ্চরক শ্চফফযণ নুাঙ্গয িা ’র নিীা,
ভুশ্চবিাফাি এফং ফিবভাঙ্গন উত্তয-িশ্চক্ষণ চশ্চি যগণায উত্তয ূফবাংঙ্গয কঙ্গরাশ্চনগুশ্চরঙ্গি শ্চনশ্চফড় শ্চযিভাকাঙ্গর
ফাঙরাবালাবালীঙ্গিয শ্চনঙ্গও শ্চনিান্ত চকৌিূঙ্গরআ শ্চকছু চচবা ঙ্গ চগঙ্গছ। চআ চচবা চথ্ঙ্গক শ্চিযআ এক নয যকভ শ্চভশ্রঙ্গণয ূত্র –
ন্ধান কযা চমঙ্গি াঙ্গয। উঙ্গয উঙ্গল্লখ কযা ঞ্চঙ্গর ফাঙরা বালাবালী ভানুলঙ্গিয ভঙ্গধয চেশ্চিনার অশ্চিফাী ভাঙ্গজয চমভন
াক্ষাৎ চভঙ্গর, ফিবভাঙ্গন শ্চফায যাঙ্গজযয শ্চফস্তীণব ঞ্চঙ্গরয ভানুঙ্গলযা মাযা কঙ্গভবারঙ্গক্ষ এআ উশ্চল্লশ্চখি ঞ্চঙ্গর ফফা কঙ্গযঙ্গছন
িাযাও যঙ্গঙ্গছন। অয যঙ্গঙ্গছন ওশ্চড়াবালাবালী ম্প্রিা। অশ্চিফাী ম্প্রিাঙ্গয ভঙ্গধয যঙ্গঙ্গছ াুঁওিার, ভুন্ডা, ওুঁড়াও, খশ্চড়া
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শ্চিভফঙ্গেয ূফব গাঙ্গে ভবূশ্চভ ঞ্চঙ্গরয অশ্চিফাী ও ফাঙরা বালাবালীঙ্গিয কথ্যযীশ্চিঙ্গি …
স্বঙ্গি যঞ্জন চচৌধুযী
এফং ভারাাড়ী জনঙ্গগাষ্ঠী। ফাঙরাবালাবালীঙ্গিয ভঙ্গধয যঙ্গঙ্গছ চবাজুযী, মভশ্চথ্রী ও ওশ্চড়া বালাবালী ম্প্রিাঙ্গয
ভানুঙ্গলযা।
ফাঙরাবালাবালী উদ্বাস্তুঙ্গিয উবালা শ্চনঙ্গ ঔবাশ্চলক শ্চভশ্রণ শ্চনণবঙ্গয ভ খুফ েি কাযঙ্গণআ িাঙ্গিয ফাচশ্চনক মফশ্চঙ্গষ্টযয
শ্চভশ্রঙ্গণ একাশ্চধক শ্চফবাগ – উশ্চফবাগ বাগ কঙ্গয শ্চনঙ্গি ঙ্গশ্চছর। এআ শ্চফবাগগুশ্চরয ভঙ্গধয চমভন শ্চছর ফ ফা প্রজন্মগি শ্চফবাজন
চিভশ্চন শ্চশ্চক্ষি, শ্চশ্চক্ষি এফং চর ও চঙ্গরয চশ্রশ্চণকযণ। ফাঙরাবালাবালীঙ্গিয চক্ষঙ্গত্র এআ শ্চফবাজঙ্গনয শ্চঙ্গঙ্গফ চকান
শ্চনশ্চফড় চচবায ুঙ্গমাগ চনআ। চমটা অঙ্গছ চটা ঙ্গরা অশ্চিফাী এফং শ্চফাযী থ্বাৎ শ্চফায প্রঙ্গিফাী। অশ্চিফাী ভাঙ্গজয ভুখয
জনঙ্গগাষ্ঠী ঙ্গরা াুঁওিার, িাযয ভুন্ডা, ওুঁড়াও, ভারাাড়ী এফং খশ্চড়া; বালা শ্চফবাঙ্গগ শ্চফায চথ্ঙ্গক অা ভানুলঙ্গিয ভঙ্গধয,
চবাজুযী উবাশ্চলক ও মভশ্চথ্রী উবাশ্চলক ভানুঙ্গলযা ূফবফোগি উদ্বাস্তুঙ্গিয ভি এঙ্গিয ভঙ্গধয শ্চনশ্চফড় ঔবাশ্চলক শ্চফঙ্গেলঙ্গণয
শ্চযফঙ্গিব একটাআ ধঙ্গয চনওা ঙ্গঙ্গছ। ভস্ত ফাঙরা বালাবালী ভানুলঙ্গকআ চর ফঙ্গর একশ্চট ভাত্র চশ্রশ্চণঙ্গিআ শ্চফনযস্ত কযা
ঙ্গঙ্গছ। অফায এঙ্গিয শ্চশ্চক্ষি-শ্চশ্চক্ষি উশ্চফবাজনও কযা শ্চন। কাযণ মাযা কঙ্গভবারঙ্গক্ষ এঙ্গ চগাষ্ঠীফদ্ধ ঙ্গ ফা
কযঙ্গছন, অশ্চিফাী ন; শ্চন্দী বালাবালীঙ্গিয গশ্চযষ্ঠ ভানুলআ একক ফা কঙ্গয থ্াঙ্গকন। িাযয চম শ্চিনগণয ংখযক অগি
শ্চযফায শ্চনঙ্গ থ্াঙ্গকন িাঙ্গিয শ্চযফাঙ্গযয াঙ্গথ্ ফাচশ্চনক মফশ্চষ্টয শ্চনঙ্গ চকান মবঙ্গফক্ষণ কযায প্রঙ্গাজন চিখা মা না। কাযণ এআ
শ্চযফাঙ্গযয িযযা প্রা কঙ্গরআ; চরআ শুধু নন, িাযা শ্চনিান্তআ ংকীণব চর। এযআ ভঙ্গধয শ্চযজন ম্প্রিাঙ্গয মাযা ফিবভান;
িাঙ্গিয শ্চযফাঙ্গযয িযযাও কভবূঙ্গত্র ফাঙরা বালাবালী ভানুলঙ্গিয াঙ্গথ্ চভরা চভা কঙ্গযন। ু িযাং িাযাও চর।
প্রাথ্শ্চভকবাঙ্গফ এআ ফ বালাগুশ্চরয চগাষ্ঠী শ্চফচায কঙ্গয চিখা মা চম, অশ্চিফাী বালাগুশ্চরয ভঙ্গধয ওুঁড়াও দ্রাশ্চফড় বালাঙ্গগাষ্ঠীয
ন্তগবি। যশ্চিঙ্গক াুঁওিারী এফং ভুন্ডাযী বালা িশ্চক্ষণূফব এশ্চায ঙ্গরা-এশ্চাশ্চটক ম্ভূি শ্চষ্ট্রঙ্গকয শ্চনলািশ্চযফাযবুক্ত।
মুাঙ ও ভনঙ্গখাযাও এআ একআ শ্চযফাযবুক্ত। নযশ্চিঙ্গক চবাজুযী, মভশ্চথ্রী ও ওশ্চড়া এআ শ্চিনশ্চট বালাআ নফযবাযিী অমববালা।
ি. ুকুভায চন নফযবাযিী অমববালায প্রাচযা াখায ভগধী াখাঙ্গক দুআ বাঙ্গগ বাগ কঙ্গযঙ্গছন। ূফবভগধী এফং
শ্চিভভগধী। ূফব ভগধী চথ্ঙ্গক ওশ্চড়া, ফাংরা ভীা উৎন্ন। অচামব ুকুভায চন ূফবভগধী বালাঙ্গক ফস্তুি দুআ বাঙ্গগ
বাগ কঙ্গযঙ্গছন, ওশ্চড়া এফং ফেভীা। ফেভীা চথ্ঙ্গক ফাঙরা এফং ভীায বালায শ্চফকা। নযশ্চিঙ্গক শ্চিভভগধী
চথ্ঙ্গক শ্চফকশ্চি বালা শ্চঙ্গঙ্গফ চবাজুযী, ভগী এফং মভশ্চথ্রীঙ্গক ন্তবুবক্ত কঙ্গযঙ্গছন। যশ্চিঙ্গক শ্চন্দীবালা শ্চিিঙ্গিয ভঙ্গি
চবাজুযী ুঙ্গযাুশ্চয ভগধী ম্ভূি ন। চবাজুযী ম্পঙ্গকব ফরা ঙ্গঙ্গছ চম ূফবীঙ্গৌযঙ্গনী শ্চভশ্চশ্রি শ্চিভভগধী চথ্ঙ্গক জাি ভশ্চল্লকা
ফা কারুশ্চকা ভ্রং চথ্ঙ্গকআ চবাজুযী বালায ৃ শ্চষ্ট। এআ ফ বালাবালী ভানুলঙ্গিয ঔবাশ্চলক শ্চভশ্রণ এফং প্রবাফ ম্পঙ্গকব
ফুঝঙ্গি এআ বালাগুশ্চরয উৎশ্চত্ত ও শ্চফকা ম্পঙ্গকব জানা জরুযী।
গঙ্গফলণায এরাকাশ্চট ূফবগাঙ্গে ভবূশ্চভয ূফবিীঙ্গযয গো দ্মায চিাায ঞ্চঙ্গরয একশ্চট ং। জ শ্চযশ্চচশ্চিয চবৌগশ্চরক
শ্চফফযণ নুাঙ্গয িা ঙ্গরা ভুশ্চবিাফাি চজরায বাগীযথ্ীয ূফবাঞ্চর এফং ফশ্চযআ দ্মা গোয ংকীণব চিাায এশ্চড়ঙ্গ। থ্বাৎ
ভুশ্চবিাফাি চজরায ভুশ্চবিাফাঙ্গি চযর চষ্টন চথ্ঙ্গক চভানা প্রফাঙ্গ বাগীযথ্ীয িীযফিবী ফশ্চষ্ট ঞ্চর, নিীা চজরায ফৃিং
এফং উত্তয চশ্চি যগণা চজরায শ্চি ক্ষুদ্র খন্ডাং। এআ শ্চনফবাশ্চচি ঞ্চর অশ্চিফাী জনংখযা চভাট জনংখযায ০.০১
িাংঙ্গয কাছাকাশ্চছ এফং নয বালাবালী জনংখযাও িদ্রু। অভাঙ্গিয শ্চনফবাশ্চচি ঞ্চঙ্গর অশ্চিফাীঙ্গিয অগভঙ্গনয কাযণ
কঙ্গকশ্চট বাঙ্গগ বাগ কযা চমঙ্গি াঙ্গয। ভুশ্চবিাফাি এফং নিীা চজরায অশ্চিফাীঙ্গিয শ্চকছু ুযাঙ্গনা ফশ্চি অঙ্গছ। এযা
স্বাধীনিা-ূফব ভকার চথ্ঙ্গকআ যঙ্গঙ্গছন। শ্চিভ চভশ্চিনীুয, ফাুঁকুড়া ফা ফধবভান-ুরুশ্চরায ভি শ্চনশ্চফড় ংি াভাশ্চজক ফশ্চি
এখাঙ্গন ন। এআ এরাকায অশ্চিফাীযা শ্চনঙ্গজঙ্গিয জাঙ্গন্তআ াধাযণ ভাঙ্গজয প্রশ্চিঙ্গফশ্চ ঙ্গ উঙ্গিঙ্গছন। কাযণ উত্তয-স্বাধীনিা
অগি উদ্বাস্তুবাঙ্গয জনশ্চফঙ্গফাযঙ্গণয পঙ্গর ফশ্চি এরাকা অশ্চিফাী ভানুলঙ্গক এআ ংশ্চে ষ্ট ঞ্চঙ্গর ঙ্গনকাংঙ্গআ ম্পৃক্ত কঙ্গয
শ্চনঙ্গঙ্গছ।
এয পঙ্গর এঙ্গিয বাশ্চলক প্রফণিা দুধযঙ্গণয শ্চযফিবন এঙ্গঙ্গছ, একশ্চিঙ্গক এঙ্গিয শ্চনজস্ব ফাচনবশ্চেঙ্গি স্থানী কথ্যযীশ্চিয
প্রবাফ ঙ্গড়ঙ্গছ, দুআ, এঙ্গিয শ্চদ্ববাশ্চলক প্রফণিা শ্চনশ্চফড় ঙ্গ স্থানী কথ্যযীশ্চিঙ্গি শ্চবন্নিা চঙ্গঙ্গছ। ঙ্গফবাশ্চয িৃিী চম মফশ্চষ্টয
অগ্র জাগা চ ঙ্গরা অশ্চিফাীঙ্গিয বালা যস্পঙ্গযয প্রবাফ ঙ্গড়ঙ্গছ ে ফযফায ফাশ্চচ ক মফশ্চষ্টয এফং ফযাকযণ নুাঙ্গয
রক্ষয কযঙ্গরআ এআ শ্চযফিবন নুধাযণ কযা মাঙ্গফ। অশ্চিফাীঙ্গিয ভঙ্গধয এআফ গঙ্গফলণা ঞ্চঙ্গর গশ্চযষ্ঠযা ঙ্গরন াুঁওিার
িাযয িভানুাঙ্গয ভুন্ডা, ওুঁড়াও এফং খশ্চড়া। এছাড়াও শ্চফশ্চিন্ন বাঙ্গফ ল্প ংখযক ভারাাশ্চড়াও অঙ্গছন। িাঙ্গিয শ্চনঙ্গ ল্প
ংখযক েচন কথ্যযীশ্চি ও ফাশ্চচক প্রফণিা শ্চনঙ্গ কাজ কযায চচষ্টা কঙ্গযশ্চছরাভ শ্চক্তু  ংখযা এি প্রিুর চম
ভারাাশ্চড়াঙ্গিয শ্চনঙ্গ কাজ শ্চযিযাগ না কযঙ্গরও অািি ংমি থ্াকায শ্চযকল্পনা কঙ্গযশ্চছ।
শুধু অশ্চিফাীযাআ ন ষ্টাি িঙ্গকয চলাধব চথ্ঙ্গক এভনশ্চক িায ূঙ্গফবও ভগ্র ফেঙ্গিঙ্গআ ংরগ্ন যাজযগুশ্চর চথ্ঙ্গক
ঙ্গনঙ্গকআ এঙ্গঙ্গছন। প্রাক-ঊনশ্চফং িাঙ্গে মাঙ্গিয অনা ঙ্গশ্চছর িাযা ভূরিঃ ফাশ্চনীয কাঙ্গজআ শ্চকংফা ধভবাচযঙ্গণয ূঙ্গত্র
মািাাি কযঙ্গিন। শ্চক্তু  অধুশ্চনক শ্চক্ষা শ্চফস্তায এফং শ্চল্প স্থানায য করকািা যাজধানী ফায ুফাঙ্গি করকািা এফং
শ্চন্নশ্চি ঞ্চঙ্গর প্রশ্চিঙ্গফশ্চ যাজযগুশ্চর চথ্ঙ্গক ফবস্তঙ্গযয ভানুঙ্গলয অগভন ফযাক ঙ্গ িাুঁড়া। ১৯০৫ খৃষ্টাে মবন্ত আংঙ্গযজ
যাজঙ্গে ফাংরা, শ্চফায এফং উশ্চড়লযা চফঙর চপ্রশ্চঙ্গিন্সী শ্চঙ্গঙ্গফ একঙ্গকন্দ্র ানাধীন শ্চছর। ১৯০৫ খৃষ্টাঙ্গে ফেবঙ্গেয ভঙ্গ এআ
যাজযগুশ্চর স্বিন্ত্র্য যাজযরূঙ্গ শ্চনঙ্গজঙ্গিয শ্চস্তে জবন কঙ্গয। চআ াঙ্গথ্ ঊনশ্চফং িােীয চলাঙ্গদ্ধব চযরথ্ ফযাক চমাগাঙ্গমাগ
গঙ্গড় চিাঙ্গর। পঙ্গর শ্চল্প এফং শ্চফশ্চবন্ন শ্চযঙ্গলফা কভবংস্থাঙ্গনয ুঙ্গমাগ চঙ্গ শ্চফায, উশ্চড়লযা চথ্ঙ্গক ফহু ভানুল এযাঙ্গজয চঙ্গর
অঙ্গন। করকািা শ্চন্নশ্চি শ্চল্পাঞ্চঙ্গর িাযা শ্চনশ্চফড় বাঙ্গফ ফশ্চি শুরু কঙ্গয কাযখানায কিৃবঙ্গক্ষয ফযফস্থানা ফাস্থান চঙ্গঙ্গছ
অয এয ফাআঙ্গয চযরঙ্গথ্য চষ্টঙ্গন চষ্টঙ্গন মাত্রীঙ্গিয ভারত্র আিযাশ্চি ফঙ্গনয জনয চম াক প্রঙ্গাজন , চযর চকাম্পানীয
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শ্চিভফঙ্গেয ূফব গাঙ্গে ভবূশ্চভ ঞ্চঙ্গরয অশ্চিফাী ও ফাঙরা বালাবালীঙ্গিয কথ্যযীশ্চিঙ্গি …
স্বঙ্গি যঞ্জন চচৌধুযী
উঙ্গিযাঙ্গগ চআফ শ্চযঙ্গলফা প্রিানকভবী শ্চঙ্গঙ্গফ যাঙ্গজযয ফবত্র ছশ্চড়ঙ্গ ঙ্গড়ন, এযা এআ ূঙ্গত্র শুধু চযর ন ফযশ্চক্তগি ভাশ্চরঙ্গকয
শ্চফশ্চবন্ন যকভ প্রঙ্গাজন শ্রশ্চভক শ্চঙ্গঙ্গফও ফফা শুরু কঙ্গযন।
এযা স্থাীবাঙ্গফ িীঘবকার থ্াকঙ্গরও প্রফাীআ চথ্ঙ্গক মা। কভবূঙ্গত্র এ যাঙ্গজয থ্াকঙ্গরও ভাজ এফং ংস্কৃশ্চিঙ্গক শ্চযিযাগ
কঙ্গযনশ্চন কখঙ্গনা। শ্চফং িােীয চল িক মবন্ত এযা শ্চনঙ্গজঙ্গিয াংস্কৃশ্চিক এফং াভাশ্চজক চভৌশ্চরক অচযণ ফজা চযঙ্গখঙ্গছন।
পঙ্গর এঙ্গিয ফাচশ্চনক এফং বাশ্চলক প্রফণিাম চভৌশ্চরকে যাখায চচষ্টা কঙ্গযঙ্গছন। িাযআ ভঙ্গধয এঙ্গিয স্থানী ভাজ এফং ংস্কৃশ্চিয
াঙ্গথ্ ভাশ্চনঙ্গ চরঙ্গি শ্চগঙ্গ বাফ প্রকা এফং কথ্যযীশ্চিঙ্গি ফাচনবশ্চেঙ্গি শ্চভশ্রণ ঘঙ্গটঙ্গছ। শ্চিভফাংরা ংরগ্ন যাজযগুশ্চরয ভঙ্গধয
কভবূঙ্গত্র ফঙ্গচঙ্গ চফশ্চ এঙ্গঙ্গছ শ্চফবক্ত শ্চফায চথ্ঙ্গক। িাযয উশ্চড়লযা চথ্ঙ্গক। শ্চফায যাঙ্গজযয ভঙ্গধয শ্চিনশ্চট বাশ্চলক ঞ্চর
যঙ্গঙ্গছ মা শুধু ফাশ্চচক ন ফযফাশ্চযক বালা শ্চঙ্গঙ্গফ এখঙ্গনা স্বািন্ত্র্য যাখায চচষ্টা কযঙ্গছ। ফযঞ্চ ফিবভান ভঙ্গ চআ চচষ্টা ম্পঙ্গকব
অগ্র অযও চফঙ্গড়ঙ্গছ।
শ্চফাঙ্গযয এআ বাশ্চলক ঞ্চরগুশ্চর ঙ্গরা ভগী ফা ভগধী, চবাজুযী এফং মভশ্চথ্রী। পঙ্গর এআ প্রফন্ধকাঙ্গযয মবঙ্গফক্ষণ এআ
কঙ্গকশ্চট উবালায ভঙ্গধয ীভাফদ্ধ। প্রফন্ধকায িায কাঙ্গজয জনয চম দ্ধশ্চি নুযণ কঙ্গযঙ্গছন চশ্চট াধাযঙ্গণয কাঙ্গছ শ্চনয
প্রশ্চিবাি ঙ্গি াঙ্গয শ্চফঙ্গফচনা কঙ্গয ংশ্চক্ষপ্ত বাঙ্গফ ফযাকযঙ্গণয ূত্র এফং শ্চচহ্নগুশ্চর উঙ্গল্লখ এফং মথ্ামথ্ চিখাঙ্গনায চচষ্টা কযশ্চছ
মাঙ্গি াধাযণ ািক অগ্রাশ্চিি ন। প্রফন্ধকায াুঁওিারী, ভুন্ডাযী, ওুঁড়াও, খশ্চড়া এফং ভারাাশ্চড় এআ াুঁচশ্চট অশ্চিফাী
জনঙ্গগাষ্ঠীয এফং ওশ্চড়া, চবাজুযী ও মভশ্চথ্রী শ্চিনশ্চট অধুশ্চনক অমববালায প্রফাীঙ্গিয শ্চনঙ্গ শ্চকছুকাজ কযায চচষ্টা কঙ্গযঙ্গছন।
অশ্চিফাী এফং অধুশ্চনক অমববালা জাি বালাবালীঙ্গিয ভঙ্গধয স্বিঃ চকান চমাগ চনআ। এঙ্গিয চমাগূত্র একটাআ এযা এঙ্গিয
স্বাবাশ্চফক ফশ্চি এরাকায ফাআঙ্গয নয এক বালাবালী ফৃৎ জনঙ্গগাষ্ঠীয ভঙ্গধয ফফা কযঙ্গি শ্চগঙ্গ চমবাঙ্গফ ফাচশ্চনক মফশ্চঙ্গষ্টয
প্রবাশ্চফি  শ্চকংফা শ্চনঙ্গজঙ্গিয বালায দ্বাযা প্রবাশ্চফি কঙ্গয চআ ূত্রশ্চট। চমশ্চট ফাঙরা বালা। ভূরিঃ মবঙ্গফক্ষণ এরাকা এটাআ। এআ
প্রফঙ্গন্ধ অশ্চিফাী বালাভূ এফং উঙ্গল্লশ্চখি অঞ্চশ্চরক অমববালাগুশ্চর শ্চকবাঙ্গফ যস্পয দ্বাযা কিখাশ্চন প্রবাশ্চফি চআ শ্চফচায কযা
শ্চন। শ্চফচাঙ্গযয রক্ষয ঙ্গরা এফ ভানুঙ্গলযা শ্চকবাঙ্গফ শ্চফশ্চিন্ন শ্চি ক্ষুদ্র চগাষ্ঠীঙ্গি ফাঙরাবালাবালীঙ্গিয াঙ্গথ্ ফফা কঙ্গয
ফাঙরাবালায দ্বাযা প্রবাশ্চফি ঙ্গঙ্গছন। কথ্ঙ্গন এফং ংস্কৃশ্চিঙ্গি প্রবাশ্চফি ঙ্গঙ্গছন। শ্চি শ্চফঙ্গলবাঙ্গফ কথ্ঙ্গন। প্রফন্ধকায
াংস্কৃশ্চিক মবঙ্গফক্ষণ কযঙ্গরও চ ম্পঙ্গকব অঙ্গিৌ চকান অগ্র প্রকা কযঙ্গি ভবাঙ্গফ বুঙ্গগঙ্গছন। িায শ্চনঙ্গজয ািঙ্গক্ষত্র
বালা-শ্চফজ্ঞান িাআ শ্চনঙ্গ নাড়াচাড়া কযায চচষ্টা কঙ্গযঙ্গছন। ুিযাং চকান শ্চফস্তাশ্চযি শ্চফফযণ এখাঙ্গন অা কযা ভূরক। অয ফযস্ত
ািক ভাজঙ্গকও ংকীণব ংঙ্গয অগ্রঙ্গয দ্বাযা ঙ্গিুক প্রবাশ্চফি কযায আিাও চনআ। িঙ্গফ ািঙ্গকয মশ্চি চকৌিূর াভানযও
জাঙ্গগ িাঙ্গিআ চরখক শ্চনঙ্গজঙ্গক ধনয ভঙ্গন কযঙ্গফন।
শ্চনফবাশ্চচি ঞ্চঙ্গরয অশ্চিফাী জনঙ্গগাষ্ঠীয ফস্থান এফং জনংখযায নুাঙ্গি িাঙ্গিয িকযা ায আিযাশ্চি ম্পঙ্গকব প্রফঙ্গন্ধয
ূফবাংঙ্গ উঙ্গল্লখ কঙ্গযশ্চছ। এখন অশ্চিফাী ভাঙ্গজয এফং অমববালাবালীঙ্গিয প্রঙ্গিযকশ্চটয বাশ্চলক প্রফণিা শ্চভশ্রণ ম্পঙ্গকব শ্চি
াধাযণ শ্চকছু মফশ্চষ্টয উঙ্গল্লখ কযঙ্গফা।
ংস্কৃি বালায েরূঙ্গ ফচন শ্চিনশ্চট। একফচন, শ্চদ্বফচন ও ফহুফচন। ংস্কৃি াঙ্গি ফযফায এফং চরখা এআ শ্চিনশ্চট চচবা
অফশ্চযক। শ্চক্তু  অধুশ্চনক বাযিী অমব বালাগুশ্চরঙ্গি াধাযণবাঙ্গফ চম বালাগুশ্চর ংস্কৃি জাি িায চকানশ্চটঙ্গিআ এআ শ্চিনশ্চট
ফচঙ্গনয শ্চস্তে চনআ। কথ্য এফং শ্চরশ্চখিরূ চকাথ্াওআ চনআ। চম ভ চথ্ঙ্গক এআ বালাগুশ্চরয শ্চযচ রাঙ্গবয ঙ্কুয উদ গভন শুরু
ঙ্গঙ্গছ চআ ভ থ্বাৎ এ ফ নফয বালাগুশ্চর প্রত্নকার চথ্ঙ্গকআ শ্চিনশ্চট ফচঙ্গনয মফশ্চষ্টয ফজবন কঙ্গযঙ্গছ। এঙ্গিয শুধুআ একফচন
এফং ফহুফচন। এআ িয ূফববাযিী অমববালাগুশ্চরয ভঙ্গধয একটা স্বাবাশ্চফক াধাযণ শ্চভর ফযআ ফিবভান। িা ঙ্গরা এআ ফচন
ংখযা। শ্চক্তু  ভজায শ্চফল ঙ্গরা, অশ্চিফাীবালা ভূঙ্গ াুঁওিারী ভুিাযী এফং খশ্চড়া বালা একফচন, শ্চদ্বফচন এফং ফহুফচন
শ্চিনশ্চট ফচনআ ফিবভান। শ্চক্তু  ওুঁড়াওঙ্গিয ভঙ্গধয অফায একফচন এফং ফহু ফচন এআ দুশ্চট ভাত্র ফচন। নযশ্চিঙ্গক নফযবাযিী
অমববালা ওশ্চড়া, চবাজুযী এফং মভশ্চথ্রী এআ শ্চিনশ্চট ভগধী ভ্রং জাি। এযা ভগধী, ধবভগধী ফা ফট্ট জাি।
বালািত্ত্বশ্চফিগণ ভীায ভি ওশ্চড়াঙ্গকও ফাঙরাবালাযআ ঙ্গািযা ফঙ্গর থ্াঙ্গকন। নযশ্চিঙ্গক মভশ্চথ্রী বালাবালী ঞ্চর এখন
শ্চফায যাঙ্গজযয ন্তগবি ঙ্গরআ মভশ্চথ্রী বালা ফাঙরাবালায অশ্চিকাঙ্গরয বালা। ফবঙ্গশ্রষ্ঠ মভশ্চথ্রী কশ্চফ শ্চফিযাশ্চি ফাঙরাবালায
শ্চফঙ্গল কঙ্গয িাফরী াশ্চঙ্গিয ফবঙ্গশ্রষ্ঠ কশ্চফ। নযশ্চিঙ্গক শ্চন্দীবালাঙ্গিও শ্চফিযাশ্চি অশ্চিকশ্চফয ভমবািা চঙ্গ থ্াঙ্গকন।
মভশ্চথ্রী বালায এআ মফশ্চষ্টয উঙ্গল্লঙ্গখয কাযণ একটাআ মভশ্চথ্রীবালাবালী জনংখযা ২০০১ জনগণনানুাঙ্গয চভাটাভুশ্চট বাঙ্গফ
এক চকাশ্চট। ফিবভান এআ ংখযা এক চকাশ্চট ুঁশ্চচ শ্চিশ্চয রঙ্গক্ষয ভি। মভশ্চথ্রীবালাঙ্গক চকান চকান বালািাশ্চত্ত্বক উত্তয-শ্চিভ
চগৌড়ীবালা জাি ফঙ্গর শ্চচশ্চহ্নি কযঙ্গি চান। অয চবাজুযী বালাঙ্গক ফিবভাঙ্গন শ্চন্দীবালায ূফবী াখা ফঙ্গর ভঙ্গন কযঙ্গি চান। এয
কাযণ শ্চঙ্গঙ্গফ িাযা দুশ্চট শ্চফশ্চচত্র াভাশ্চজক মফশ্চঙ্গষ্টযয উঙ্গল্লখ কঙ্গযঙ্গছন, চ ’র ধভবী ও অচযণগি এফং খািযাবা ম্পশ্চকবি।
িাঙ্গিয শ্চফঙ্গেলণ বাযঙ্গিয দুশ্চট গুরুেূণব শ্চফিযাচচবায এফং াভাশ্চজক শ্চনিানঙ্গকন্দ্র শ্চঙ্গঙ্গফ কাী এফং নফদ্বী গুরুেূণব স্থান
ফস্থান কঙ্গয। এআ দুআ চচবা চকঙ্গন্দ্রয ঞ্চাে গণনা দ্ধশ্চি শ্চবন্ন। পঙ্গর উিাযণ শ্চঙ্গঙ্গফ উঙ্গল্লখনী, এঙ্গিয দ্বাযা প্রবাশ্চফি
ঞ্চরগুশ্চরয শ্চফফাঙ্গয রগ্ন গণনাকার শ্চবন্নশ্চবন্ন অফায ফাঙরা ংস্কৃশ্চিয দ্বাযা প্রবাশ্চফি ঞ্চঙ্গরয ভাছ খাওা এফং শ্চক্ত াধনা
শ্চি গুরুেূণব মফশ্চষ্টয। এযআ প্রাণঙ্গকন্দ্র যঙ্গঙ্গছ মফষ্ণফ াধনা। চগৌড়ী প্রবাঙ্গফ মফষ্ণফগণ ম্পূণবিআ শ্চভশ্চথ্রা ঞ্চঙ্গরয
বযাগুশ্চর মবঙ্গফক্ষণ কযঙ্গর এয উত্তয াওা মাঙ্গফ। নযশ্চিঙ্গক ভগী এফং চবাজুযী ঞ্চঙ্গর শ্রীযাভ-বজনাআ মফষ্ণফী িত্ত্ব।
ফাঙরা, ওশ্চড়লযা এফং শ্চভশ্চথ্রা ঞ্চঙ্গর ভৎ-ভাংাশ্চি অায এফং শ্চক্ত ূজায প্রাফরয চবাজুযী ঞ্চঙ্গর প্রা এয শ্চফযীি এযা
াকাাঙ্গয প্রবাশ্চফি। চবাজুযী বালাবালী জনংখযা ফিবভাঙ্গন প্রা অড়াআ চকাশ্চটয কাছাকাশ্চছ। ২০০১ জনগণনা এআ ংখযাঙ্গক
দুআ চকাশ্চট ফঙ্গর উঙ্গল্লখ কযা ঙ্গঙ্গছ।
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শ্চিভফঙ্গেয ূফব গাঙ্গে ভবূশ্চভ ঞ্চঙ্গরয অশ্চিফাী ও ফাঙরা বালাবালীঙ্গিয কথ্যযীশ্চিঙ্গি …
স্বঙ্গি যঞ্জন চচৌধুযী
বাশ্চলক মফশ্চষ্টয নুাঙ্গয এফং চগাষ্ঠীশ্চফচাঙ্গয অশ্চিফাীঙ্গিয বালাগুশ্চর াুঁওিারী এফং ভুন্ডাযী শ্চষ্ট্রকবালাফং জাি দুশ্চট
াখায ষ্ট্রঙ্গকার উাখা জাি। নযশ্চিঙ্গক ওুঁড়াও এফং খশ্চড়া দ্রাশ্চফড় চগাষ্ঠী জাি। দ্রাশ্চফড় চগাষ্ঠী ম্পূণবরূঙ্গ বাযিী
উভাঙ্গিঙ্গয বালা। াুঁওিারী ও ভুন্ডাযী অিঙ্গমবয শ্চফল এটাআ চম শ্চষ্ট্রক চগাষ্ঠীয বালা শ্চঙ্গঙ্গফ শ্চনঙ্গজঙ্গিয চশ্রশ্চণচশ্চযত্র এি
িীঘব ভ শ্চিিঙ্গভয যও ধঙ্গয চযঙ্গখঙ্গছ। চ মফশ্চষ্টয ঙ্গরা ফাচশ্চনক মফশ্চষ্টয। এআ বালা দুশ্চটঙ্গি একফচন, শ্চদ্বফচন ও ফহুফচন
ংস্কৃঙ্গিয ভি এআ শ্চিনশ্চটযআ শ্চস্তে ফিবভান। অফায শুধু িাআ ন, ফযশ্চক্ত ফাচক ফবনাঙ্গভ উত্তভ ুরুঙ্গল শ্চদ্বফচন ও ফহুফচঙ্গনয দুশ্চট
রূ াুঁওিারীঙ্গি ফিবভান। একশ্চট াধাযণ চশ্রািা ফযশ্চিঙ্গযঙ্গক যশ্চট চশ্রািাঙ্গক ন্তবুবক্ত কঙ্গয। ভুন্ডা ম্প্রিাঙ্গয বালা ভুন্ডাযী।
ভুন্ডাযীয ফশ্চযেয মফশ্চষ্টয াুঁওিারীয ভিআ, শ্চক্তু  ন্তযঙ্গে নয কথ্া ফঙ্গর। চমভন, ‘উভা’ েশ্চট। ভুন্ডাযীঙ্গি ‘উভা’ ঙ্গেয থ্ব
‘ভা’ থ্বাৎ ভািা। এফং ‘শ্চিশ্চয’ ঙ্গেয থ্ব ‘াথ্য’। াুঁওিারীঙ্গি যাুঁচী ঞ্চঙ্গর াওা মা ‘াথ্য’। ঙ্গেয থ্বরূ াওা মা
‘শ্চিশ্চয’ ঙ্গে। ভজায কথ্া এটাআ চম ফাঙরা ম্ভফি ভুন্ডাযীয ‘শ্চিশ্চয’ িন্তয চথ্ঙ্গক কন্ঠ্যঙ্গি শ্চযফশ্চিবি ঙ্গ ‘শ্চগশ্চয’চি মবফশ্চি
ঙ্গঙ্গছ। িাযয ঙ্গঙ্গছন শ্চগশ্চযকনযা।
মাআ চাক, চম প্রে ফিাযনায অগ্র চিশ্চখঙ্গ এআ প্রফন্ধ শুরু কঙ্গযশ্চছ িায শ্চকছু া চছি প্রঙ্গাজন ঙ্গ ঙ্গড়ঙ্গছ। কাযণ
একটাআ প্রফন্ধঙ্গক শ্চনশ্চিবষ্ট ীভায ভঙ্গধয ীভাফদ্ধ যাখঙ্গি। ফিবভান প্রফঙ্গন্ধয চঙ্গল ভঙ্গন ঙ্গি াঙ্গয িাৎআ নিুন প্রে ফিাযণা
কযা ঙ্গঙ্গছ প্রকৃি ঙ্গথ্বও িাআ-আ। গো দ্মায চিাাফ ঞ্চঙ্গর ফফাকাযী ফাঙরাবালাবালীঙ্গিয বাশ্চলক মফশ্চষ্টয, শ্চল্প
শ্চফস্তাঙ্গযয কাযঙ্গণ, ভুশ্চবিাফাি, নিীা ও দুআ চশ্চি যগণা চজরা ন্ধান দুঃাধয। থ্চ এঙ্গিয একটা গশ্চযষ্ঠ ংআ জীশ্চফকায
প্রঙ্গাজঙ্গন শ্চল্পাঞ্চঙ্গর ফা কঙ্গয। িঙ্গফ যকাযী মবাঙ্গ ফযাকবাঙ্গফ এঙ্গিয চটাঙ্গটভ নুাঙ্গয উঙ্গগাষ্ঠীয ন্ধান চঙ্গর বার
চাি। ভুশ্চবিাফাি চজরায ূফববাগীযথ্ী ঞ্চর, নিীা এফং দুআ চশ্চি যগণা চজরা শ্চফস্তৃি শ্চযংখযান ছাড়াআ ীশ্চভি
কঙ্গকশ্চট ঙ্গকট এফং শ্চফশ্চিন্ন বাঙ্গফ শ্চফশ্চবন্ন চা শ্চনমুক্ত শ্চভশ্র শ্চযঙ্গফঙ্গ কভবযি শ্চন্দী (ঙ্গবাজুযী, মভশ্চথ্রী) এফং ওশ্চড়া
জনঙ্গগাষ্ঠীয শ্চযফাযগুশ্চরঙ্গক ফরম্বন কঙ্গয িাঙ্গিয বাশ্চলক মফশ্চষ্টয এফং াভাশ্চজক যীশ্চিনীশ্চি এফং শ্চযফিবন অঙ্গরাচনা কযা
ঙ্গঙ্গছ। এফ চজরা শ্চবফাঙ্গনয ভূর ূত্র, ুিযাং এবাঙ্গফ ফযাখযা কযা চমঙ্গি াঙ্গয চম, ফযাকবাঙ্গফ চকান এরাকায এক
ুশ্চনশ্চিবষ্ট ফাঙরাঙ্গগাষ্ঠী ভূঙ্গর এফ চজরা চঙ্গর অঙ্গশ্চন। শ্চফশ্চবন্ন ভঙ্গ কাঙ্গজয প্রঙ্গাজঙ্গন ফযশ্চক্তগি চকান্ বূভযাশ্চধকাযী ফা
শ্চিকািায ফা স্বউঙ্গিযাঙ্গগ কাশ্চক শ্রঙ্গভয জনযআ শ্চনঙ্গ অা ঙ্গশ্চছর। শ্চিভফাঙরা জনংখযায বালায শ্চাঙ্গফ ফাঙরাবালীঙ্গিয
ঙ্গড়আ শ্চন্দী বালীঙ্গিয ংখযা উঙ্গল্লখ কযা চমঙ্গি াঙ্গয। শ্চযংখযাগি শ্চিক শ্চিঙ্গ ফাঙরাবালী জনঙ্গগাষ্ঠীয ভঙ্গধয শ্চন্দী
বালাবালীযাআ ংখযাগশ্চযষ্ঠ। বালািাশ্চত্ত্বক উৎ শ্চফচাঙ্গয ফাংরা এফং শ্চন্দী একআ প্রাকৃি বালা উদ্ভুি ঙ্গরও ভীা এফং িৎঙ্গয
ওশ্চড়া ফাঙরায মিখাশ্চন কাঙ্গছয িাঙ্গিয শ্চন্দী িিটা ন। থ্বাৎ একআ অশ্চি জননীয ফংধয ঙ্গরও শ্চযকানী ম্পঙ্গকব একটু
িূঙ্গযয। ফাঙরাবালী জনঙ্গগাষ্ঠীয ভিআ ওশ্চড়াঙ্গিয শ্চনজস্ব উবালা এফং িায উচ্চাযণ মফশ্চষ্টয যঙ্গঙ্গছ। কাঙ্গজয প্রঙ্গাজঙ্গন প্রা
প্রশ্চিশ্চট চজরাঙ্গি এঙ্গিয চিখা াওা মা। চকাথ্াও এযা স্থাী ফাশ্চন্দা ঙ্গ াকাাশ্চকবাঙ্গফ উশ্চনঙ্গফ গঙ্গড় িুঙ্গরঙ্গছ। অফায
চকাথ্াও শ্চযাী চশ্চযঙ্গত্রয। কাঙ্গজয শ্চফঙ্গল ভযশুঙ্গভ স্থাী ফাশ্চন্দা। িায পঙ্গর চিখা মা এঙ্গিয কথ্াফািবা, ে প্রঙ্গাঙ্গগ
শ্চনশ্চিবষ্ট এরাকায ও ঔবাশ্চলক প্রবাফ ুস্পষ্ট না ঙ্গরও শ্চবশ্চনঙ্গফ কাঙ্গয রক্ষয কযঙ্গর নুধাফনঙ্গমাগয।
বাযঙ্গিয অশ্চিফাী ভাঙ্গজয শ্চফঙ্গেলঙ্গণ অভযা উত্তয বাযঙ্গি চম চম অশ্চিফাী জনঙ্গগাষ্ঠীয াক্ষাৎ াআ, িাঙ্গিয ভঙ্গধয প্রা
অটশ্চত্রশ্চট উজাশ্চিয ফা শ্চিভফঙ্গে। এঙ্গিয বাগ শ্চফচাঙ্গয চাযশ্চট চশ্রশ্চণঙ্গি বাগ কযা ঙ্গঙ্গছ। এক - ঙ্গষ্ট্রা-এশ্চাশ্চটক বালা
চগাষ্ঠী, দুআ - দ্রাশ্চফড় বালাঙ্গগাষ্ঠী, শ্চিন - শ্চিিিী চীনা বালা চগাষ্ঠী এফং চায - আঙ্গন্দা-অমব বালাঙ্গগাষ্ঠী। এফ বালাঙ্গগাষ্ঠীয ভঙ্গধয
শ্চিিিী চীনা বালাঙ্গগাষ্ঠীয উজাশ্চিয ঙ্গে ভিঙ্গরয ম্পকব শ্চনিান্তআ ক্ষীণ। নয শ্চিনশ্চট বালা-চগাষ্ঠীয ভঙ্গধয শ্চিভফাঙরা
মাযা ফবাশ্চধক ংখযক ফা কঙ্গয িাযা াুঁওিার। এযঙ্গযআ ওুঁড়াও এফং ভুন্ডা উজাশ্চি। জনংখযায শ্চফচাঙ্গয এযাঙ্গজযয প্রধান
উজাশ্চি চগাষ্ঠীগুশ্চর াুঁওিার ফযশ্চিঙ্গযঙ্গক ওুঁড়াও, ভুন্ডা, বূশ্চভজ, চকাড়া, মভশ্চথ্রী ভারাাশ্চড়া, চরাধা (খশ্চড়া) এফং চভট্ । এফ
উজাশ্চি চগাষ্ঠী। এঙ্গিয প্রঙ্গিযকশ্চট উজাশ্চিযআ জনংখযা ফিবভাঙ্গন কুশ্চড় চথ্ঙ্গক ুঁশ্চচ াজাঙ্গযযও চফশ্চ।
ূফব বাগীযথ্ী ঞ্চঙ্গরয ভুশ্চবিাফাি, নিীা ও শ্চফবক্ত চশ্চি যগণা মথ্ািঙ্গভ উত্তয ও িশ্চক্ষণ চশ্চি যগণা – এফ
চজরা াুঁওিারঙ্গিয ঙ্গযআ চম উজাশ্চিঙ্গগাষ্ঠী ফা কঙ্গয িাযা ওুঁড়াও। এঙ্গিয শ্চক্ষায ায খুফ কভ। ফাঙরা বালাবালীঙ্গিয
ভিআ এঙ্গিযও শ্চনজস্ব উবালা ও িায উচ্চাযণ মফশ্চষ্টয যঙ্গঙ্গছ। এযা শুধু যাঙ্গজযয চকান শ্চনশ্চিবষ্ট এরাকাযআ চম ফাশ্চন্দা িা ন।
কাঙ্গজয প্রঙ্গাজঙ্গন শ্চিভফঙ্গেয ভুশ্চবিাফাি, নিীা ও দুআ চশ্চি যগণা চজরা এঙ্গিয াক্ষাৎ চভঙ্গর। এযা চকাথ্াও স্থাী
ফাশ্চন্দা ঙ্গ াকাাশ্চক উশ্চনঙ্গফ গঙ্গড় িুঙ্গরঙ্গছ। অফায চকাথ্াও শ্চযাযী চশ্চযঙ্গত্রয। কাঙ্গজয শ্চফঙ্গল ভযশুঙ্গভ স্থাী ফাশ্চন্দা
চম কাযণ চিখা মা চম এঙ্গিয কথ্াফািবা, ে প্রঙ্গাঙ্গগ শ্চনশ্চিবষ্ট এরাকায ঔবাশ্চলক প্রবাফ খুফ একটা স্পষ্ট না ঙ্গরও খুফ
গবীযবাঙ্গফ রক্ষয কযঙ্গর ণুধাফন কযা চমঙ্গি াঙ্গয।
ূফব বাগীযথ্ী ঞ্চঙ্গরয ভুশ্চবিাফাি, নিীা, উত্তয ও িশ্চক্ষণ চশ্চি যগণাও এফ উজাশ্চি চগাষ্ঠীয চিখা চভঙ্গর। ফ,
প্রজন্ম, শ্চক্ষা, চায শ্চিক চথ্ঙ্গক ধ্বশ্চনিাশ্চত্ত্বক মফশ্চষ্টয শ্চফঙ্গেলণ, শ্চফশ্চবন্ন ফঃিশ্চভক শ্চনযক্ষয এফং াক্ষয ফাচক চগাষ্ঠীঙ্গিয
উচ্চাশ্চযি েগুশ্চরঙ্গি চম শ্চযফিবন শ্চযরশ্চক্ষি ঙ্গঙ্গছ িায ধ্বশ্চনিাশ্চত্ত্বক কাযণ ভূ চিখাঙ্গনায চচষ্টা কযা ঙ্গঙ্গছ। অভযা
চিখঙ্গি াআ চম াক্ষয – শ্চনযক্ষয চর ফা চর চম চকান চশ্রশ্চণবুক্ত চাক না চকন, চফশ্চ ফঙ্গঙ্গয ফাচক চগাষ্ঠীযা াভাশ্চজক
যীশ্চিনীশ্চিয ভিআ উচ্চাযঙ্গণয চক্ষঙ্গত্রও িীিঙ্গক ধঙ্গয যাখায প্রফণিা মঙ্গথ্ষ্ট ফিবভান। ল্প ফস্ক মাযা িাযাও চশ্রশ্চণ শ্চনশ্চফবঙ্গঙ্গল
উচ্চাযঙ্গণয চক্ষঙ্গত্র চভাটাভুশ্চট ভধযন্থী। থ্বাৎ িাযা প্রাচীন বযা শ্চকছুটা ফজা যাখঙ্গরও যাঢ়ী প্রবাঙ্গফ উচ্চাযঙ্গণয নিুন রূঙ্গক
চভঙ্গন শ্চনঙ্গি চিভন ম্মি নন। অয চশ্চল্লঙ্গয শ্চনম্ন ফস্কযা থ্বাৎ ঙ্গক্ষাকৃি নিুন মাযা িাযা ঙ্গনক ঙ্গজআ প্রাচীন বযা
ফজবন কঙ্গয যাঢ়ী ঙ্গেয নিুন রূ স্বিঙ্গে চভঙ্গন শ্চনঙ্গি যাজী। ফাঙরাবালী ফাচক চগাষ্ঠীঙ্গিয উচ্চাশ্চযি ঙ্গেয ধ্বশ্চনিাশ্চত্ত্বক
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শ্চিভফঙ্গেয ূফব গাঙ্গে ভবূশ্চভ ঞ্চঙ্গরয অশ্চিফাী ও ফাঙরা বালাবালীঙ্গিয কথ্যযীশ্চিঙ্গি …
স্বঙ্গি যঞ্জন চচৌধুযী
শ্চফফিবনশ্চট ফঃিশ্চভক ঙ্গ উঙ্গিঙ্গছ। থ্বাৎ এআ শ্চফফিবন স্পষ্টবাঙ্গফ চিখাঙ্গি ঙ্গর ফঃিশ্চভক শ্চনযক্ষয, াক্ষয, চর ও চর শ্চিক
চথ্ঙ্গক শ্চফচায কযঙ্গরআ অভাঙ্গিয শ্চিক ঙ্গিযয ম্মুখীন ওা ম্ভফ ঙ্গফ। বাশ্চলক প্রফণিায াথ্বকয শ্চনরূঙ্গণ ফাচক চগাষ্ঠীয কথ্য
বালায ম্পঙ্গকব অঙ্গরাচনা কযায প্রঙ্গাজন রক্ষয কযা মা। মাযা প্রঙ্গাজঙ্গন ফা শ্চফঙ্গল কাযঙ্গণ এরাকায ফাআঙ্গয মাওায
প্রঙ্গাজন নুবফ কঙ্গযন না িাযাআ চর অয মাযা এরাকায ফাআঙ্গয মািাাি কঙ্গযন িাঙ্গিয চর ফঙ্গর উঙ্গল্লখ কযা র।
ভানুঙ্গলয অশ্র ফা ফা শ্চযফিবন ঙ্গর ফবাশ্চধক প্রবাফ ম্ভফ দ্বাযাআ বালায প্রকাযীশ্চি ফা উচ্চাযণযীশ্চি শ্চফফশ্চিবি । চ কাযঙ্গণ
এঙ্গিয কথ্াফািবা ে প্রঙ্গাঙ্গগ শ্চনশ্চিবষ্ট এরাকায ঔবাশ্চলক প্রবাফ ুস্পষ্ট না ঙ্গরও শ্চবশ্চনঙ্গফ কাঙ্গয রক্ষয কযঙ্গর ণুধাফন
কযা মা।
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