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Abstract
In the Bengali society, the division of the nation has been based mainly on Religion
occupation family and livelihood. Various types of Backward Classes are found in
Mangalkavas in Bengali literature. The caste sudra varna is located at the bottom of the
characteristic side. This Sudra Varna has been created by the people of marriage within
different castes. Again, different castes-tribal communities have been created through the
adoption of different occupations. As a profession, becoming a caste, the diversity of the
society has increased.
The people belonging to the tribal class mentioned in Mangalkavya, kirat, potter, sweet
potato, goat, trout, Tantra merchant, Tambul merchant, Teli, Dhopa-napit, Bagdi,
Namasudra, Bauri, Vaidya, Kadhi, Sutradhar, Kumva Bonik, Swrnakar, Hari, Sadgop,
Pattani, Coach, Modak, Baiti etc.
People who are belongs in the lowest stage of the society are known as Harijans, Dalits.
Educated people and higher society always avoid them. In 1930, people of this class
became aware of their rights. Many scholars came forward to remove this untouchable. The
restrictions which were previously imposed on lower classes of the lower classes were
actually inhumane and cruel. But today's presence of people of the lower house remains in
our society.
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ফাগাখর ভাব্চ চাখতয শ্রেখি খফবাচন তা ভূরত ধভষ-ওভষ-ফাং  চীখফওা কত শ্রেব্ও ওযা ব্মব্ঙ। ফিষকত খদ্ও শ্রেব্ও
এব্ওফাব্য তরাখনব্ত অফখস্থত ূদ্র। এই ূদ্র ফব্িষয াব্ে অনুব্রাভ প্রখতব্রাভ খফফা দ্বাযা খফখবন্ন ফিষাংওয চাখতয ৃখি
ব্মব্ঙ। আফায খবন্ন খবন্ন ফৃখিয অফরম্বব্নয ভাধেব্ভ খবন্ন খবন্ন চাখত-উচাখত ম্প্রদ্াব্ময ৃখি ব্মব্ঙ। এও এওটা ফৃখি এও
এওটা চাখতব্ত খযিত ব্ম ভাব্চয চাখত খফনোব্য বফখঘত্র ফাখ ব্মব্ঙ। দ্ীখষখদ্ন শ্রেব্ও ফখিত ব্ম খনব্চয প্রব্মাচব্ন
িেদ্রফে আদ্ান-প্রদ্াব্নয ভাধেব্ভ খনব্চযা স্বমাংম্পূিষ ভাচ কব্  তুব্র ফিষখন্দু শ্রেব্ও খনব্চব্দ্য স্বাতন্ত্রতা ফচাম শ্রযব্ঔব্ঙ।
প্রাঘীন মুক শ্রেব্ও ভধেমুক মষন্ত্ তাব্দ্য অখতিত্ব, চীফন মান প্রিারী, উিযাখধওায ূব্ত্র প্রাপ্ত চীখফওায উয খনবষয ওযত।
খওন্তু ফতষভাব্ন এই ধাযায ফোও খযফতষন খব্টব্ঙ। এঔন অব্নব্ওই ূফষুরুব্লয ফৃখিব্ও অফরম্বন ওব্য চীখফওা খনফষা ওব্য
চীফন মান ওব্য এভনটা না ব্ত াব্য। প্রাঘীন মুক শ্রেব্ও ভধেমুক মষন্ত্ শ্রম ভতিত অন্ত্েচ শ্রেখিয চনব্কাষ্ঠীয উব্েঔ
যব্মব্ঙ তাযা প্রব্তেব্ওই ভাব্চয খখঙব্ম  া চনচাখত। এই প্রফব্ন্ তাব্দ্য অফস্থান খযঘম খফলব্ম অনুন্ান ভূরও
দ্ৃখিবখঙ্গ খদ্ব্ম আব্রাঘনা ওযা ব্ফ। প্রেব্ভই এওখট তাখরওা শ্রদ্মা মাও ভঙ্গরওাব্ফেয অন্ত্েচ শ্রেখিয চনচাখতয-ওভষওায,
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াকয যওায

খওযাত,ওুম্ভওায, কন্ফখিও, শ্রকামারা, তন্তুফাম, তন্তু ফখিও, তাম্বুর ফখিও, শ্রতখর, শ্রধাা-নাখত, ফাকখদ্, নভূদ্র, ফাউখয, বফদ্ে,
ফোধ, ূত্রধয, ওাাংে ফখনও, ুফিষওায, াখ , দ্ব্কা, াটনী, শ্রওাঘ, শ্রভাদ্ও, ফাইখত প্রবৃখত।
নানা বালা নানা খযধান, নানা ধভষভম বাযতফব্লষ ফহু চাখত ম্প্রদ্াব্ময ভানুল ফফা ওব্য। শ্রই শ্রদ্ব্যই অন্ত্কষ ত
খিভফঙ্গ। শ্রঔাব্ন ফফাওাযী ফাগাখর চাখতয ভব্ধে যব্মব্ঙ খফখবন্ন চাখত ম্প্রদ্াব্ময ভন্বম। ফাগাখর চাখতয উৎ
অনুন্ান ওযব্ত শ্রকব্র চাখত তত্ত্ব ম্পব্ওষ অফকত মা প্রব্মাচন। এই খও  অনুন্ান ওযব্ত শ্রকব্র বালাতত্ত্ব, নৃত্ব,
খফখবন্ন ধভষ খফশ্বাব্ উয খনবষয ওযব্তই ম। আচব্ওয শ্রম ুাংত ফাগাখর চাখত কব্  উব্েব্ঙ তা খফব্দ্খ, খফচাখত, খফবালী,
াস্ত্র–াংস্কৃখত, চীফন চীখফওা ম্পৃক্ত চীফন ঘমষাব্ও গ্রি ওব্যই কব্  উব্েব্ঙ। নৃতাখত্ত্বও খযঘম অনে যওভ ব্র তায
ফেফাখযও চীফন উিয বাযতীম বেতা াংস্কৃখত প্রূত। ফাগাখরয নৃতাখত্ত্বও খযঘম অখত চখটর। ফাগাখরয যব্ক্ত খফখবন্ন চাখতয
যব্ক্তয াংখভেি খব্টব্ঙ তাই নৃতাখত্ত্বও কব্ফলিাম খেও খদ্ধাব্ন্ত্ শ্র ৌঁঙাব্না ওখেন। "ফৃদ্ধভষ ুযাব্ি" ফাগাখরব্ও শ্রম ৩৬খট
চাখতব্ত খফবাচন ওযা ব্মব্ঙ তা ভূরত চীখফওা কত খদ্ও শ্রেব্ওই শ্রফখ গুরু্ব শ্রদ্মা ব্মব্ঙ। তাই ফরা মাম ফাগাখরয খফখবন্ন
চাখত ৃখিব্ত শ্রনখগ্রব্টা-আখদ্ অব্রাখরয়  ভব্ঙ্গারীম চনব্কাষ্ঠীয াংখভেন খব্টব্ঙ শ্রফখ। অব্নও খনম্নফকষীম চাখত খঙর মাযা
এও ভম ম্মাব্ন ম্মানচনও স্থাব্ন খঙর আচ আয তাব্দ্য শ্রই স্থান শ্রনই। আফায এভন অব্নও চাখত যব্মব্ঙ ূব্ফষ তাযা
ফফষয, অবে, অফব্েম ব্র এঔন মব্েি ভমষাদ্ায ব্ঙ্গ চীফনমান ওযব্ঙ।
ভঙ্গরওাব্ফে ফখিষত শ্রম ভতিত অন্ত্েচ শ্রেখিয উব্েঔ যব্মব্ঙ তাযা ওব্রই ফতষভাব্ন তখরী চাখত, তখরী উচাখত
এফাং অনোনে অনগ্রয শ্রেখি ভব্ধে ব্  ফব্রই ভব্ন ওযা য়। প্রশ্ন উেব্ত াব্য তাব্র তখরী ওাযা? ভব্ন ওযা ম
মাযা”
 খন্দু ভাব্চয খফধান অনুমামী ভাব্চয খনঘু তিতব্যয অফস্থান ওব্য।
 মাব্দ্য ভব্ধে খক্ষায প্রঘরন ঔুফই ওভ।
 মাব্দ্য ভব্ধে অখত অল্পাংঔেও যওাখয ঘাওখয ওব্য।
 মাব্দ্য ভব্ধে খল্প ফাখিব্চেয প্রায ওভ।
 আখেষও খদ্ও খদ্ব্ম মাযা ঔুফই অনুন্নত।
আধুখনও বাযব্ত তপখরী ওোখট প্রেভ ফেফায ওযা ম াইভন-ওখভব্নয ১৯৩৫ খিস্টাব্ে। ভাব্চয এব্ওফাব্য খনঘু
তরায শ্রঔব্ট ঔামা ভানুল মাযা খযচন, দ্খরত ফব্র খযখঘত। বে ভানুল উচ্চখক্ষা খখক্ষত ভানুল এব্দ্য ফষদ্া এখ ব্ম
ঘব্র। োব্নয আব্রা শ্রেব্ও তাব্দ্যব্ও দ্ূব্য খযব্ম শ্রযব্ঔ নানাযওভ ুব্মাক-ুখফধা শ্রেব্ও ফখিত ওব্য। তাই তাযা ধীব্য
ধীব্য খযিত ম অচ্ছুত চাখতব্ত। এব্দ্যই স্পষ বে ভাচ অখফত্র ভব্ন ওব্য, অেঘ এব্দ্য ঙা া এও ভুূতষ বেতায
অগ্রকখত ম্ভফ নম। শ্রওার শ্রেব্ওই এওার মষন্ত্ ফাাংরাম খনম্নফকষীম চনচাখতয াংঔো শ্রনাত ওভ নম। খনম্নফব্কষয অব্নও
চাখতব্ও শ্রওন্নীম  যাচে শ্রম েবাব্ফ "িাদ্দ্ শ্রেখি"-এয অন্ত্বুষক্ত ওযব্ত াব্য। আফায শ্রওান শ্রওান যাব্চেয ব্ঙ্গ ওো
ফব্র যারখত আব্রাঘনায ভাধেব্ভ খখঙব্ম  া চনচাখতব্ও িাৎদ্ শ্রেখিয আতাম আনব্ত াব্য এফাং উন্নখতয চনে
খবন্ন যওভ দ্ব্ক্ষ খনব্ত াব্য। স্বাধীব্নািয বাযব্তয ১৯৫০ াব্র বাযতীম াংখফধান ওামষওযী ম। াংখফধাব্নয ৩৪১ 
৩৬৬(২৪) নম্বয ধাযাম তখখর চাখত এফাং ৩৪২  ৩৬৬(২৪) নম্বয ধাযাম তপখখর উচাখত ম্পব্ওষ আব্রাঘনা ওযা
ব্মব্ঙ। শ্রঔাব্ন ফরা ব্মব্ঙ আখেষও কত-ওভষাংস্থান কত এফাং খক্ষাকত প্রবৃখত খদ্ও শ্রেব্ও মাযা ভাব্চয খখঙব্ম  া
তাব্দ্য প্রব্মাচন শ্রফাব্ধ যাচেযওাব্যয ব্ঙ্গ যাভষ ওব্য তখরী চাখত,তখরী উচাখত এফাং অনোনে খখঙব্ম  া
চাখতয অন্ত্বুষক্ত ওযব্ত াব্য। ভধেমুব্কয খনম্নফকষীম অন্ত্েচ শ্রেখিয উন্নমব্নয ওো গুরু্ব ওাব্য আচব্ওয ভত বাফা ব্তা
না। তাব্দ্য উন্নমব্নয চনে খরখঔত শ্রওান াংখফধান খঙর না। খঙর না তাব্দ্য চনে প্রিীত শ্রওান আইন-ওানুন। পব্র উচ্চ চাখতয
চনব্কাষ্ঠীয ফষদ্া ওব্য শ্রযব্ঔখঙর দ্দ্খরত। খওন্তু ফতষভাব্ন শ্রই খঘত্রখট ুব্যাুখয ফদ্ব্র শ্রকব্ঙ। তাব্দ্য উন্নম ব্নয চনে
খরখঔত াংখফধান যব্মব্ঙ। তাব্তই স্পি উব্েঔ যব্মব্ঙ াব্ভেয অখধওায, অস্পৃেতায খনফাযন, যওাখয ঘাওখযব্ত  খক্ষা
শ্রক্ষব্ত্র াংযক্ষব্িয ফেফস্থা, তাব্দ্য াখফষও ওরোব্িয চনে ৩৩৮ নাং ধাযানুমায়ী ওামষখনফষাী আখধওাখযও খনমুখক্তয ফেফস্থা
যব্মব্ঙ। বাযতীম াংখফধাব্ন ১৭ নাং ধাযাম স্পি উব্েঔ যব্মব্ঙ মখদ্ শ্রওান ফেখক্তব্ও তায প্রাে ুব্মাক-ুখফধা শ্রেব্ও ফখিত
ওযা ম ফা তাব্ও অম্মাখনত ওযা ম তাব্র তায খফরুব্দ্ধ আইখন ফেফস্থা গ্রি ওযা ব্ফ। ১৯৫৫ াব্র অস্পৃেতা খফলব্ম
আইন ারষাব্ভব্ে া ওব্য তা ওামষওযী ওযা ব্মব্ঙ। যওাখয ঘাওখয শ্রক্ষব্ত্র খনম্ন ফব্িষয চনে মোক্রব্ভ ২৭ তাাং, ১৫
তাাং,  ৭.৫০ তাাং াব্য িাৎদ্ শ্রেখিয আন াংযখক্ষত ব্মব্ঙ। আভাব্দ্য যাব্চেয খক্ষাব্ক্ষব্ত্র SC শ্রদ্য চনে ২২
তাাং এফাং ST শ্রদ্য চনে ৬ তাাং আন াংযখক্ষত ওযা ব্মব্ঙ।
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ফতষভান অনগ্রয শ্রেখিয অখধওায যক্ষায চনে াংখফধাব্নয গুরু্বূিষ বূখভওা যব্মব্ঙ। বাযব্তয এওটা খফার অাং
খনব্ফখও আভব্র িাদ্দ্ শ্রেখি ফব্র খফব্ফখঘত ব্তা। ভূরত িাদ্দ্ ফরব্ত াভাখচও অস্পৃে ভানুলব্দ্যই ভব্ন
ওযা ব্তা। তাব্দ্য ম্পব্ওষ খযচন, দ্খরত তখরীচাখত,শ্রনখটব েগুব্রা ফেফায ওযা ব্তা। েগুব্রায ফেফাখযত
াভাখচও অফস্থান খনখদ্ষি ওযত। খওন্তু ১৯৩০ খিস্টাব্ে এই শ্রেখিয ভানুব্লযা খনব্চব্দ্য অখধওায খফলব্ম ব্ঘতন শ্রান। ফহু
মুব্কয ফহুওাব্রয অস্পৃে দ্ূযীওযব্িয চনে ফহু ভনীলী  ভাুরুল এখকব্ম এব্ব্ঙন। আধুখনও বাযব্তয প্রখতখনখধ খাব্ফ
ভাত্মা কান্ী প্রেভ অনুধাফন ওযব্রন অস্পৃে ভোব্ও চাতীমতাফাদ্ী বাফ ধাযায ব্ঙ্গ মুক্ত ওযব্ত াযব্র অস্পৃেতাব্ও
দ্ূযওযা শ্রমব্ত াব্য। এই অস্পৃেতা দ্ূযীওযব্িয চনে ক্ত াব্ত ার ধযব্ত এখকব্ম এব্রন খফ আয আব্ম্বদ্ওয। খতখন
াাংখফধাখনওবাব্ফ অস্পৃেব্দ্য অখধওাযগুব্রা ুখনখিত ওযব্রন খফখবন্ন াংখফধাব্নয আইনকত ধাযাগুব্রায ভব্ধে খদ্ব্ম। খফখধ
রঙ্ঘনওাযীব্দ্য ওব্োয আইনকত ফেফস্থা গ্রি ওযায ওো খতখন াংখফধাব্নয াতাম তুব্র ধযব্রন। স্বাধীন বাযব্তয খফ
আয আব্ম্বদ্ওব্যয উব্দ্োব্ক অস্পৃেতা শ্রফআইখন ফব্র শ্রখাখলত র এফাং িাদ্দ্ শ্রেখিয উন্নমব্নয চব্নে খফখবন্ন নীখত
খনধষাখযত র।
ভাব্চ খখঙব্ম  া চাখতয ম্প্রদ্ামব্ও উন্নত ওযব্ত খফখবন্ন ধযব্িয দ্ব্ক্ষ শ্রনমা শ্রমব্ত াব্য। াংখফধাব্ন ফরা
ব্মব্ঙ চাখত-ধভষ-ফিষ খনখফষব্ব্ল স্ত্রী- ুরুল শ্রওান খনম্নফকষীম চাখতয প্রখত বফলভেভূরও আঘযি ওযা মাব্ফ না। ফষাধাযব্িয
চনে ফেফামষ শ্রযব্তিতাযা  শ্রাব্টর প্রব্ভাদ্স্থান, স্নানাকায প্রবৃখত খনম্ন ফকষীমব্দ্য প্রখত শ্রওাব্না খফখধ-খনব্লধ আব্যা ওযা মাব্ফ
না। ওভষাংস্থাব্নয শ্রক্ষব্ত্র আন াংযক্ষি ওব্য ওভষাংস্থাব্নয ফেফস্থা ুখনখিত ওযব্ত ব্ফ। ওাযি াভাখচও নানা ফাধায
ওাযব্ি তাযা খক্ষা-দ্ীক্ষাম খফব্ল খখঙব্ম ব্  তাব্দ্য উন্নখতয চনে খক্ষা ঘাওখযয শ্রক্ষব্ত্র আন াংযক্ষব্িয ফেফস্থা ফৃখদ্ধ
ওযব্ত ব্ফ। খওন্তু ফতষভাব্ন এই শ্রেখি খফবাচন খেওবাব্ফ ওামষওয মখন। ওাযব্ি অব্নব্ওই খনব্চব্দ্য ফাংকত খযঘম
চরাঞ্জখর খদ্ব্ম ফতষভাব্ন ঘাওখযয  অনোনে ুব্মাক ুখফধা াফায চনে উচ্চফব্িষয খন্দু তাযা তখরী চাখত তখরী
উচাখত শ্রেখিব্ত নাভ খরঔব্ত রাইব্ন দ্াৌঁখ ব্মব্ঙ। াভাখচও দ্ভমষাদ্া এঔন আয তাব্দ্য ভুঔে খফলম নম। শুধুভাত্র চাখতকত
াংমত্র াফায ফা াংগ্র ওযাই এব্দ্য ভূর উব্েে। এই ধযব্নয চাখতয খযফতষন ভাব্চয খনম্নফকষীমব্দ্য শ্রওান ওাব্চ
আব্ না ফযি ক্ষখত ওব্য। অেষ  ক্ষভতায শ্ররাব্ব মোমে এওচন তখরী চাখত, তখরী উচাখতয প্রাে অখধওাযব্ও
ফখিত ওব্য। খওন্তু মখদ্ প্রান কত খদ্ও শ্রেব্ও খেও দ্ব্ক্ষ শ্রনমা মাম তাব্র এই ভ্রিাঘায দ্ূয ওযা শ্রমব্ত াব্য। তব্ফ
এব্ক্ষব্ত্র খফখবন্ন শ্রচরা, িাব্মততিতব্য শ্রম ভতিত যওাখয আখধওাখযওকন যব্মব্ঙন তাব্দ্য এওব্মাব্ক স্বচ্ছতায ভধে খদ্ব্ম ওাচ
ওযব্ত ব্ফ মাব্ত প্রওৃত খনম্নফকষীমযা তাব্দ্য প্রাে ুখফধা গুব্রা াম। শুধুভাত্র আইনকত খফখধখনব্লধ দ্বাযা খওঙু ব্ফ না
স্বত স্ফূতষবাব্ফ ইভানদ্াযী দ্বাযাই তা ম্ভফ ফব্রই ভব্ন ম।
খনম্নফকষীম অন্ত্েচ শ্রেখিযা ফতষভাব্ন তখরী তো দ্খরত ফব্র অখবখত। ূব্ফষ অন্ত্েচব্েখি খনম্ন ফকষীমব্দ্য উয শ্রম ভতিত
খফখধখনব্লধ আব্যাখত ব্মখঙর তা খঙর প্রওৃতব্ক্ষ অভানখফও  খনষ্ঠুয। বদ্র ভাব্চয আঘায-আঘাযি অনুওযি ওযা,
শ্রাাও খযচ্ছদ্-খযধান ওযা,তাব্দ্য ীভানাম ফফা ওযা, চুতা খযধান ওযা, অরাংওায ফেফায ওযা অযাধ ফব্র
খফব্ফখঘত ব্তা। তৎওারীন ভব্ম তাব্দ্য উয বফলভে ভূরও আঘযি ওযা ব্তা। স্বাধীন বাযব্ত তখরী চাখত, তখরী
উচাখত  অনোনে অনগ্রয শ্রেখিয প্রাে ম্মান খপখযব্ম খদ্ব্ত তাব্দ্য অখধওায ুব্মাক-ুখফধা দ্ান ওযব্ত যওাখযবাব্ফ
আইব্নয ভব্ধে খফখবন্ন ওরোিভূরও খযওল্পনা গ্রি ওযা ব্মব্ঙ। তফু এঔন ভাব্চ দ্খরতব্দ্য প্রখত অম্মানচনও
আঘযি রক্ষ ওযা মাম। খফদ্োরম দ্খরত শ্রেখিয চনে ঙাত্রাফা, ঔাফায শ্রটখফর আরাদ্া, ধভষীম অনুষ্ঠাব্ন ফা ভখন্দব্য তাব্দ্য
প্রব্ফব্য অনুভখত না শ্রদ্মা, তাব্দ্য স্পষ চর না ঔামা, ভাব্চয খনঘু ওাব্চ তাব্দ্য তাব্দ্য াও শ্রদ্মা, প্রবৃখত এফ
শ্রদ্ব্ঔ ভব্ন ম ভাব্চ এঔন শ্রেখি বফলভে খটব্ও যব্মব্ঙ। তব্ফ োন খফোন, শ্রঘতনা খফওা খটাম, অেষননখতও
খযওাোব্ভায খযফতষন মাম এই শ্রেখি বফলভে আয ূব্ফষয ভত প্রওট নম। তব্ফ শ্রেখিনফলভে শ্রম ফতষভাব্ন যব্মব্ঙ এ ওো
ফরা শ্রমব্তই াব্য। তখরী চাখত ভূব্য উয শ্রালি ী ব্নয পব্রই চাখতকত খফফাদ্-খফাংফাব্দ্য ভব্তা খটনা খব্ট
োব্ও। উচ্চ ধনী ম্প্রদ্াম তাব্দ্য অেষ-ক্ষভতা, প্রবাফ-প্রখতখি খদ্ব্ম কব্  শ্রতাব্র স্ত্র শ্রনাফাখনী মাযা প্রবুয এওটু
ইাযাব্তই দ্খরতব্দ্য উয খনভষভ অতোঘায ঘারাম। দ্ীখষখদ্ন অতোঘাব্য অতোঘাখযত দ্খরত ম্প্রদ্াব্মযা এওভম খফব্দ্রাী
ব্ম ব্ে। তাযা এওব্ত্র াংকখেত ব্ম শ্রালি-ী ন, অনোম-অতোঘাব্যয প্রখতওায ওব্য। খযিাব্ভ তখখর চাখত ভূব্য
ভব্ধে ব্ঘতনতা ফৃখদ্ধ াম। ভাব্চয খনঘুতরায ভানুব্লয SC, ST, OBC খাব্ফ খফবাচন ওব্য শ্রম াভাখচও-অেষননখতও
উিযব্িয ফেফস্থা ওযা ম তা ভূরত স্বাধীব্নািয বাযতীম বাফনাযই ফখ প্রওা। এই ভতিত অন্ত্েচ শ্রেখিব্দ্য াংযক্ষব্িয
আতাম এব্ন ফহু প্রওল্প ভুরও ওাব্চয ভধে খদ্ব্ম তাব্দ্য উন্নখত প্রব্ঘিা ওযা ব্চ্ছ। ভাচ তো শ্রদ্ব্ও প্রকখতয ব্ে
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এখকব্ম খনব্ম শ্রমব্ত ব্র ভাব্চয ফষতিতব্যয ভানুব্লয াভখগ্রও উন্নখত প্রব্মাচন। খওন্তু আভাব্দ্য শ্রদ্ব্ ফা ভাব্চ অখক্ষা,
অেষননখতও দুফষরতা, যাচননখতও দ্রাদ্খর ফাৌঁধায ওাযি ব্ম উব্েব্ঙ। তাই ফতষভান ভাচ ফেফস্থাম অন্ত্েচ শ্রেখিয এয নানা
খদ্ও শ্রেব্ও ুব্মাক-ুখফধা খদ্ব্ম ভাব্চয উন্নত চাখতয ভব্কাত্রীমব্ত শ্র ৌঁঙাব্ত খফখবন্ন যওাখয াংযক্ষিভূরও ুব্মাকুখফধায ভাধেব্ভ তাব্দ্যব্ও উন্নত ওব্য ভাব্চয াব্ে তার খভখরব্ম ঘরব্ত াামে ওযা ব্চ্ছ। বফখঘত্রভম ফাাংরা চাখতয
ভব্ধে াংযক্ষি ফেফস্থায ভব্ধে খদ্ব্ম খফখচ্ছন্নতাফাদ্ী আব্ন্দারন যক্ষা ওব্য, চাতীম ঐওে  াংখত যক্ষা ওব্য এও শ্রদ্এওচাতীমতাম খযিত ওযা শ্রমব্ত াব্য। দ্ীখষখদ্ন ধব্য ফখিত এই খনম্নফকষীম অন্ত্েচ শ্রেখিখটব্ও াংযক্ষব্িয ভধে খদ্ব্ম
আখেষও  াভাখচওকত দ্াখফ-দ্ামা ূিষ ওব্য তাব্দ্য প্রাে অখধওায খদ্ব্ম ন্তুি ওযা শ্রমব্ত াব্য। পব্র দ্ীখষখদ্ব্নয
ুঞ্জীবূত শ্রক্ষাব তাব্দ্য ভব্নয ভব্ধে খফরূ প্রখতখক্রমা ৃখি ওযব্ফ না পব্র তাযা শ্রওান ভাচ খফকখষত ওাব্চ ফা খফখচ্ছন্নতাফাদ্ী
আব্ন্দারব্ন াখভর ব্ফ না। াংযক্ষিভূরও ফেফস্থায ভব্ধে খদ্ব্ম খনম্নফকষীম অন্ত্েচব্দ্য াভখগ্রও উন্নমব্নয এওটা প্রব্ঘিা মায
পব্র SC, ST, OBC চনকি খওঙু ফা খত ুব্মাক-ুখফধা শ্রব্ম ভাব্চয উন্নখতয বাযাভে ফচাম যাঔব্ফ। াংযক্ষব্িয
ুফাব্দ্ তাযা আইন বাম খনব্চব্দ্য প্রখতখনখধ াোব্ত াব্য পব্র অখত অখতদ্রুত খনব্চব্দ্য ভো ভাধাব্নখফলব্ম খঘন্ত্া
বাফনা ওযব্ত াব্য। এব্ত তাব্দ্য স্বােষ ুযখক্ষত ম। অেষননখতও খনযািা ফৃখদ্ধ শ্রব্র াভাখচও ভমষাদ্া ফৃখদ্ধ াম। মত খদ্ন
ভাব্চ শ্রেখি বফলভে োওব্ফ ততখদ্ন ভাব্চয ফুও শ্রেব্ও াম্প্রদ্াখমওতা, খফব্বদ্ খফখচ্ছন্নতা দ্ূয ব্ফ না এফাং ভাব্চ চাখতয
উন্নখত ব্ফ না। াভে, ভানাখধওায, কিতাখন্ত্রও ভাচফেফস্থা, ঐওে, দ্রকত শ্রেখি খফবাব্কয ঊনবষ উেব্ত াযব্র তব্ফ
উন্নখত। শ্রেখিখফবাচন খফখচ্ছন্নতাফাব্দ্য ভূরভন্ত্র। তাই তা দ্ূয ওব্য খফখবন্ন যওভ াংযক্ষিভূরও ফেফস্থা খফব্ল ওামষওযী বূখভওা
ারন ওব্য। খওন্তু ফতষভাব্ন াংযক্ষিভূরও ফেফস্থায মোমে প্রব্মাক না মাম অব্নব্ওয ওাব্ঙ প্রশ্ন খঘহ্ন ব্ম উব্েব্ঙ।
বাযব্তয াংখফধাব্নয খফব্ল াংযক্ষি এয ভব্ধে খদ্ব্ম ভাব্চয খখঙব্ম  া চনব্কাষ্ঠীব্ও এখকব্ম আনায ফোও প্রব্ঘিা
ওব্যব্ঙ খফখবন্ন প্রওব্ল্পয ভাধেব্ভ। ভাচ, খক্ষা, যাচনীখত প্রবৃখত শ্রক্ষব্ত্র খফখবন্ন প্রওব্ল্পয ভাধেব্ভ খনম্নফকষীমব্দ্য উন্নমব্ন
খক্ষা শ্রক্ষব্ত্র শ্রম দ্ব্ক্ষগুখর কৃীত ব্মব্ঙ শ্র খফলব্ম আব্রাঘনা ওযা শ্রমব্ত াব্য-

ভাখও  ফাৎখযও বাতা প্রদ্ান ওযা।
খক্ষাম বখতষয ফোাব্য াংযক্ষব্িয ফেফস্থা ওযা।
উচ্চ খক্ষাম খফব্ল শ্রওাখঘাং এয ফেফস্থা ওযা।
Formal education ঙা া খফখবন্ন ফৃখিভূরও খক্ষা ফেফস্থা ওযা।
খক্ষাব্ন্ত্ ওভষাংস্থাব্নয উব্মাকী খফখবন্ন শ্রঙাট ঔাব্টা ফেফা, ওুখটযখব্ল্পয উব্দ্োব্কয চনে প্রব্মাচন অনুমামী যওায
ওতৃষও ফোাংও শ্ররাব্নয ফেফস্থা ওযা। াভাখচও শ্রক্ষব্ত্র SC, ST, OBC এব্দ্য চনে খনম্নখরখঔত প্রওল্প গুখরয ভব্ধে খদ্ব্ম
তাব্দ্য উন্নমন ওযা শ্রমব্ত াব্যখফখবন্ন শ্রস্বচ্ছাব্ফও াংকেনব্ও খফখবন্ন যওাখয প্রওব্ল্পয আতাম এব্ন মোেষ প্রখক্ষি খদ্ব্ম, তাব্দ্য ভাব্চয খখঙব্ম
 া চনব্কাষ্ঠীয ওাব্ঙ শ্রমব্ত ব্ফ এফাং তাব্দ্য শ্রফাছাব্ত ব্ফ ভাব্চ শ্রম ভতিত অন্খফশ্বা, ওুাংস্কায, শ্রকাৌঁ াখভ যব্মব্ঙ তা
দ্ূয ওব্য মোমে বফোখনও ফোঔো খদ্ব্ম তাব্দ্য শ্রই প্রাঘীন নাতনী ওু-প্রো, ওুাংস্কায দ্ূয ওব্য বে ভাব্চয আব্রাব্ত
খনব্ম আব্ত ব্ফ। খদ্ব্ত ব্ফ মোমে ভমষাদ্া।
ভাব্চ শ্রম অন্ খফশ্বা ওুপ্রো নাতনী যীখত ছা পুৌঁও তুওতাব্ওয নাব্ভ ভাব্চ শ্রম ভ্রিাঘায যব্মব্ঙ আয তাব্ও মাযা
মব্ে ারন ওযব্ঙ এফাং খনব্চব্দ্য স্বােষখখদ্ধয চনে ভানফ চাখতয ক্ষখত ওযব্ঙ,তাব্দ্য খফরুব্দ্ধ আইন ওব্য যওাখয ফেফস্থা
খনব্ত ব্ফ তব্ফই কব্  উেব্ফ ওুাংস্কাযভুক্ত অন্ত্েচ শ্রেখিয ভাচ।
খফখবন্ন অনুষ্ঠান প্রদ্ষনী নাটও শ্ররাওকীখত খফখবন্ন ঘরখচ্চত্রব্ও ভাধেভ ওযব্ত ব্ফ। শ্রমঔাব্ন াভাখচও ওুপ্রো গুব্রা যব্মব্ঙ
তায উওাখযতা ম্পব্ওষ অব্ঘতন,অখখক্ষত ভানুলব্ও অফকত ওব্য উওাযী খদ্ওগুব্রা তুব্র ধযব্ত ব্ফ।
ভাব্চয শ্রও ভ শ্রকাখষ্ঠব্ত ফফাওাযী চনকি এঔন তাব্দ্য প্রাে অখধওায শ্রেব্ও ফখিত। তাযা চাব্নই না ভাব্চ
তাব্দ্য খও অখধওায, খও যওাখয প্রওল্প গুব্রা যব্মব্ঙ তাব্দ্য চনে। শ্রই ম্পব্ওষ তাব্দ্যব্ও অফকত ওব্য তুরব্ত াামে
শ্রনমা ব্ফ খফখবন্ন খক্ষা প্রখতষ্ঠান, দ্ূযদ্ষব্নয ভত খফখবন্ন কিভাধেভ  ফোও প্রঘায ওযব্ত ব্ফ মাব্ত তাযা তাব্দ্য প্রাে
অখধওায ম্পব্ওষ অফকত ম।
ভাব্চ তাযা ব্রাতে নম। শ্রদ্ চাখত ভাচ অব্নও খওঙু তাব্দ্য ওাঙ শ্রেব্ও আা ওব্য এই শ্রফাধ তাব্দ্য ভব্ধে চাখকব্ম
তুরব্ত ব্ফ। এই ওাচখট াপরেভখিত ওযায চনে ফষতিতব্যয ভানুলব্ও খন স্বােষ  স্বত স্ফূতষবাব্ফই এখকব্ম আব্ত ব্ফ।
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ভঙ্গরওাব্ফে উব্েখঔত অন্ত্েচব্েখিয অফস্থান  খযঘয়

াকয যওায

খনম্নফকষীমব্দ্য উন্নমব্নয চনে শুধুভাত্র প্রাখনও শ্রক্ষব্ত্র খফব্লে ওখভখট বতখয ওযব্র ঘরব্ফ না। প্রব্মাচন যাচেতিতয 
শ্রচরাতিতযব্ও এওখত্রত ব্ম এওব্মাব্ক কৃীত প্রওল্প গুখর ফাতিতফাখমত ওযা। তাব্দ্য এওভাত্র রক্ষে ব্ফ চাখত ফব্িষয ঊবষ ব্ে
খনম্নফকষীমব্দ্য ফষাঙ্গীন খফওা।
ভাব্চয এব্ওফাব্য খনঘু তিতব্য যব্মব্ঙ মাযা তাযা ভূরত আখেষও খদ্ও খদ্ব্ম খখঙব্ম  া SC, ST, OBCম্প্রদ্াব্ময
শ্রফখযবাক ভানুল। তাই তাব্দ্য খঘখহ্নত ওব্য কৃীত যওাখয খফখবন্ন প্রওব্ল্পয আতাম এব্ন প্রব্মাচনীম ুব্মাক-ুখফধা দ্ান
ওযা। এ শ্রক্ষব্ত্র শুধুভাত্র ভাখও ফা ফাৎখযও বাতা প্রদ্ান না ওব্য তাব্দ্য খফখবন্ন ওভুষভঔী ফৃখিভূরও ওভষাংস্থাব্নয ফেফস্থা
প্রদ্ান ওযব্ত ব্ফ।
যাচননখতও শ্রক্ষব্ত্র খনম্নফব্কষয উন্নখতয চনে শ্রম ভতিত ফেফস্থাগুব্রা গ্রি ওযা ব্ফ তা খনম্নরূ”
১. যাচননখতও খফলম ম্পব্ওষ তাব্দ্য ভব্ন শ্রও তূর ৃখি ওযব্ত ব্ফ।
২. যাচনীখত শ্রবাটাখধওাব্যয শ্রক্ষব্ত্র তাব্দ্য অখধওায ম্পব্ওষ অফকত ওব্য শ্রবাট প্রদ্াব্ন খক্রম অাংগ্রি ওযব্ত শ্রঔাব্ত
ব্ফ।
৩. আইন ওব্য চনাংঔো অনুমামী তাব্দ্য খনফষাঘব্ন অাংগ্রি ওব্য শ্রদ্ফায চনে ুব্মাক-ুখফধা ওব্য খদ্ব্ত ব্ফ। শুধুভাত্র
শ্রবাটফোব্েয অনুমামী যাচনীখত নম াভখগ্রও উন্নখত  ওরোি ব্ফ ভূর ভন্ত্র মাত খনফষাখঘত প্রখতখনখধ তাব্দ্য শ্রকাষ্ঠীয
ভোগুব্রা উস্থান ওযব্ত াব্য এফাং াংব্দ্ প্রব্মাচনীম ভো তুব্র ধব্য তায ভাধাব্নয ে ঔুৌঁব্চ শ্রফয ওযব্ত
াব্য।
৪. শুধুভাত্র আইন ওব্য খনম্নফকষীমব্দ্য চনে শ্রবাটাখধওায প্রব্মাক, খনফষাঘব্ন র াইব্ময আন াংযক্ষি ওযা নম, প্রখতখট
যাচননখতও শ্রনতা-শ্রনত্রীব্দ্য ধভষ ফিষ ম্প্রদ্াব্ময ঊব্বষ উব্ে প্রতেন্ত্ এরাওায খনম্নফকষীমব্দ্য উন্নখতব্ত ব্ঘি ব্ত ব্ফ।
প্রব্মাচনীম এরাওাগুখরব্ত স্কুর-ওব্রচ, স্বাস্থে শ্রওন্ন, চীখফওা উব্মাকী ওভষাংস্থাব্নয শ্রঙাটঔাব্টা ওুখটয খব্ল্পয
প্রখতষ্ঠা, আধুখনও প্রমুখক্তকত খফদ্োয াব্ে খযঘম খটাব্নায ফেফস্থা ওযা, চীফব্ন তায ভানব্ও আয উন্নত ওযায চনে
প্রখতখট গ্রাভীন এরাওাব্ত খফব্লে ওখভখট কেন ওযব্ত ব্ফ। প্রখতখট অনুন্নত এরাওাব্ও উন্নত ওযায চনে স্বত স্ফূতষ
দ্াখম্ব এও এও চন চনব্নতায শ্রনমায চনে এখকব্ম এব্র অফেই এওখদ্ন ফাাংরা তো বাযতীম ভাব্চ খখঙব্ম
 া চনব্কাষ্ঠী গুব্রা উন্নখতয খঔব্য শ্র ৌঁব্ঙ মাব্ফ।
৫. প্রখতখট অনুন্নত শ্রেখিয চনব্কাষ্ঠীব্ও াংওীিষ দ্রীম যাচনীখতয ঊব্বষ উব্ে ফোখক্ত স্বােষ অখতক্রভ ওব্য ফৃিয স্বাব্েষ উব্ে
এব্ উন্নমন ওাযীব্দ্য এখকব্ম ঘরায ব্ে াব্ম া শ্রভরাব্ত ব্ফ। এই ফৃিয  ওাব্চ যওাখয াামে খফব্লবাব্ফ
প্রব্মাচন। যওাখয খফখবন্ন ওভষূখঘয ভধে খদ্ব্ম উন্নমব্নয যব্ে ঘাওা এখকব্ম ঘরব্ফ।
ভঙ্গরওাফে ফখিষত শ্রম ভতিত চাখত উচাখতয ফিষনা যব্মব্ঙ তাযা প্রব্তেব্ওই ভাব্চয খনম্নফকষীম চনব্কাষ্ঠীয অন্ত্কষত।
ভধেমুব্কয াভন্ত্তাখন্ত্রও ভাচ ফেফস্থাম এফাং ফিষখন্দুব্দ্য অফো-অফব্রা-খৃিায াত্র খাব্ফ খনম্নফকষীম ভাচ ৃখি
ব্মব্ঙ। ভধেমুব্কয ভাচফেফস্থাম ওৃখল, ওাখযকখয খল্প, তিতখল্প শ্রঙাট ঔাট ফেফা খবখিব্ত অেষনীখতয বফখঘব্ত্রেয ভাধেব্ভ
এও এও চনব্কাষ্ঠী এও এও এরাওাখবখিও কব্  তুব্রব্ঙ এও এও চাখত  উচাখত। মাযা খনব্চযা খঙর স্বমাংম্পূিষ এফাং
এব্ও অব্যয িেদ্রফে আদ্ান-প্রদ্াব্নয ভাধেব্ভ কব্  তুব্রখঙর ুম্পন্ন ভাচ। ভঙ্গরওাব্ফে ফখিষত খনম্নফকষীম চাখতব্কাষ্ঠী
গুখর ফতষভাব্ন তাযা প্রব্তেব্ওই তখরী চাখত, তখরী উচাখত এফাং অনোনে অনগ্রয শ্রেখিয অন্ত্কষত। তাযা ভাব্চয
অেষননখতও-াভাখচও-াাংস্কৃখতও প্রবৃখত খদ্ব্ম তাযা খখঙব্ম  া চাখত। এভতিত চাখতগুখর ম্পব্ওষ স্পি ধাযিা খদ্ব্ত শ্রকব্র
প্রেব্ভই উব্েঔ ওযব্ত ম-চাখত র ভূরত চন্ম খবখিও এফাং এও এওখট চনব্কাষ্ঠীয অন্ত্কষত-মা চন্মকত ূব্ত্র প্রাপ্ত। শ্রকাষ্ঠীয
দ্েযা চন্মকত ূব্ত্র অখবন্ন এফাং ভব্কাত্রীম। চাখত ফা শ্রকাষ্ঠীয দ্েযা ফাংানুক্রখভও ূব্ত্র প্রাপ্ত খফখি গ্রি ওব্য োব্ও।
শ্রমভন এওখট খশু মখদ্ শ্রচব্রয খব্য চন্মগ্রি ওব্য তব্ফ শ্র চন্মূব্ত্র খতায ফাংব্য উিযাখধওায ূব্ত্র প্রাপ্ত খতায খফখি 
খতায ফাং ভমষাদ্া রাব ওব্য। ভাব্চয খনম্নফকষীম চনচাখতয খনচস্ব খওঙু শ্ররাওাঘায, শ্ররাওধভষ, শ্ররাওাংস্কায, াংস্কৃখত োব্ও
মা শ্রভব্ন ঘরব্ত ম। চাখতব্বদ্ ফা চাখতপ্রো াভাখচও ফেফস্থাম ভব্ধেই ওব্রয ওাব্ঙ চন্ম ূব্ত্র খনধষাখযত। অব্নব্ও
চাতাত ম্পখওষত ধাযিাখটব্ও ওভষ-ধব্ভষয য গুরু্ব খদ্ব্ত ঘান। ূফষ চব্ন্ম শ্রওান ওব্ভষয উয ভানব্ফয চন্ম খনবষয ওব্য
োব্ওা-তাই ফিষখন্দু উচ্চ শ্রেখিয ভানুল খনম্নফব্কষয ভানুলব্ও অফো -খৃিা ওব্য োব্ও। ফৃিয অব্েষ চাখত ফা উচাখত ফরব্ত
ফুছাম এওই অিব্র ফফাওাযী চনব্কাষ্ঠীয এওই বালা, চীফনধাযা,আঘায-আঘযি, াংস্কায-াংস্কৃখত, প্রো-যীখত-নীখত,
চীফননরীয ভব্ধে খফব্ল াদ্ৃে খযরখক্ষত ম তাই ফরা শ্রমব্ত াব্য শ্রম চাখত ফা উচাখত ভূরত এওখট অির খবখিও।
খফব্ল বাব্ফ অনুন্ান ওব্য শ্রদ্ঔব্ত শ্রব্মখঙ এ ভতিত উচাখতয অন্ত্কষত খনম্নফকষীম অন্ত্েচব্েখি গুব্রা খনম্নখরখঔত অিব্র
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শ্রচাট শ্রফৌঁব্ধ এওই ফৃখদ্ধ অফরম্বন ওব্য চীখফওা খনফষা ওব্য। বওফতষযা ভূরত ফফা ওব্য ভারদ্ শ্রচরায ওাখরন্দী পুরাযা
নদ্ীয ধায ফযাফয।
শ্র াভ: ভারদ্ শ্রচরায শ্র াভ অধুেখলত এরাওাগুখর র-ইাংব্যচফাচায, ুযাতন ভারদ্া, আইব্া, ভুখঘমা, নফাফকঞ্জ,
ভাখনওঘও, দ্খক্ষি ঘখিুয, নাখচযুয, যতুমা, কাব্চার, শ্র েুোুয এঙা া খিভফব্ঙ্গয খফখবন্ন চামকাম।
াৌঁখ  চাখত: এযা ভূরত ফফা ওব্য ইাংব্যচ ফাচায, ুযাতন ভারদ্া।
নভ ূদ্র, ঘিার।
াটখন: এব্দ্য ফফাব্য স্থান-ফাব্ভানব্কারা, খফফুয, কাচর এঙা া অনোনে শ্রচরাব্ত ফফা ওব্য।
ওাায চাখত: ইাংব্যচফাচায, খনখদ্মা,পুরফাখ মা,এনাব্মতুয,ভাখনওঘও, শ্রাবানকয,ভেুযাুয, এঙা া ফাাংরায খফখবন্ন
চামকাম ফফা ওব্য।
ফাকদ্ী চাখত: এযা ভারদ্া শ্রচরায ভূরত ইাংব্যচ ফাচায, ফাকফাখ , ফাান্নখফখা, াভী, শ্রভাব্দ্ীুয এ ঙা া অনেব্ত্র ফফা
ওব্য।
ঘাভায-ভুখঘ: খিভফব্ঙ্গয ভারদ্া শ্রচরায অন্ত্কষত আইব্া, ফুরফুরঘিী, ুযাতন ভারদ্া, খযিন্নুয, এঙা া অব্নব্ও
চামকাম ফফা ওব্য।
ফারুই চাখত: াওুমা, ভুখঙমা, আইব্া এঙা া দ্খক্ষিফব্ঙ্গ শ্রওান শ্রওান শ্রচরাম ফফা ওব্য।
শ্রকাচাখত: ভারদ্ শ্রচরা  অনোনে শ্রচরাব্ত শ্রদ্ঔা মাম ।
ওভষওায চাখত: ভারদ্াব্য এওফিষা, খযুয, আ াই াঙ্গা খভখি, যতুমা, অভৃখত, শ্রাবানকয এঙা া খিভফব্ঙ্গয খফখবন্ন
শ্রচরায প্রতেন্ত্ এরাওাগুব্রাব্ত এই চাখতয ফফা রক্ষ ওযা শ্রকব্ঙ।
ওুব্ভায চাখত: আইব্া, ফুরফুরঘিী, ফাঘাভাখয, ুযাতন ভাভরা, শ্রভাোফাখ , নাখচযুয, এযওভই ফাাংরায খফখবন্ন অিব্র তাযা
ফফা ওব্য ।
ভমযা-যচও-নাখত: ভারদ্া শ্রচরায প্রাম ফষত্রই যা ফফা ওব্য।
ভাখর চাখত: ভারদ্ শ্রচরায ভূরত ইাংব্যচ ফাচায, যাচনকয, বফষ্ণফনকয, অভৃখত, ভেুযাুয, ফুরফুরঘিী, ফাঘাভাখয,
অিরগুব্রাব্ত তাযা দ্রফদ্ধবাব্ফ ফফা ওব্য।(উব্েঔে ভতিত অিব্রয শ্রম ভতিত চাখতয উব্েঔ ওযা ব্রা তা ভূরত
খিভফব্ঙ্গয অন্ত্কষত ভারদ্া শ্রচরা শ্রওখন্নও। খনচ ফেখক্তব্ওখন্নও তেে াংগ্র) শ্রম ভতিত চাখত উচাখত উব্েঔ ওযা ব্রা
তাযা শুধুভাত্র ভারদ্া শ্রচরায ভব্ধে ীভাফদ্ধ নম খফখবন্ন ুতিতও শ্রেব্ও চানা শ্রকব্ঙ তাযা খিভফব্ঙ্গয খফখবন্ন শ্রচ রায প্রতেন্ত্
এরাওাব্ত ওঔব্না দ্রফদ্ধবাব্ফ আফায ওঔব্না খফখচ্ছন্ন বাব্ফ ফফা ওযব্ঙ।
ভধেমুব্কয াভন্ত্তাখন্ত্রও ভাচফেফস্থাম চাখতখবখিও শ্রম চীফন ধাযা প্রঘখরত খঙর ফতষভাব্ন তা অব্নওটাই খযফতষন
এব্ব্ঙ। ওাযি ফতষভান ভাচ খভে অেষনীখত। াধাযিবাব্ফ ফরা শ্রমব্ত াব্য উচাখত গুখরয চীফনধাযা  ওামষদ্ধখত
চযর এফাং ভরূতা রক্ষিীম। ফৃিয াংস্কায-াংস্কৃখত উচ্চধনী ফিষখন্দুব্দ্য শ্রেব্ও খনব্চব্দ্য স্বতন্ত্র শ্রযব্ঔ চর চঙ্গব্র
খযূিষ ফাাংরায গ্রাভ অিব্র অস্বাস্থেওয খযব্ফব্ তদ্খযব্দ্রয ভধে খদ্ব্ম ওামব্েব্ ওাখমও েব্ভয উয খনবষয ওব্য
খনব্চব্দ্য অখতিত্ব খটখওব্ম শ্রযব্ঔখঙর। ফতষভান ভাব্চ খনম্নফকষীম চনব্কাষ্ঠীয এওটা খাংবাকই ফফা ওব্য প্রতেন্ত্
গ্রাভািব্র তব্ফ ভুখিব্ভম খওঙু াংঔোও খনম্নফকষীম শ্রেখিয ভানুল আখেষও স্বচ্ছরতা ুফাব্দ্ ফফা ওব্য খফখবন্ন যািব্র। গ্রাভ
অিব্র ফফাওাযী খনম্নফকষীম শ্রেখিয ভানুব্লযা শ্রমব্তু খক্ষা-দ্ীক্ষাম, বফোখনও োব্নয প্রাযতায অবাব্ফ, স্বাস্থে ুযক্ষায
চনে মোমে ুব্মাক-ুখফধা না োওাম, খফখবন্ন অন্ শ্ররাওখফশ্বা,ওুাংস্কায, ছা  পুওতাও, ভাদুখর ওফব্চ কাঙ “কাঙড়া খফশ্বা
ওব্য। ফতষভান ভাব্চ এঔন ষ দ্াংনওৃত ভানুলব্ও ভন্ত্রফব্র খফল নাভাব্নায শ্রঘিা ওযা ম। াইখন অফাদ্ খদ্ব্ম এঔব্না
ভাব্চয খওঙু ভখরাব্ও খখটব্ম শ্রভব্য শ্রপরা ম। এঔব্না শ্রওাব্না খফধফা ভখরায ভুঔদ্ষন অশুখঘ ফব্র ভব্ন ওযা ম। শ্রওান
শ্রওান চাখতয াংস্পব্ষ োওা অেফা তাব্দ্য ভুঔদ্ষন মাত্রাব্েয অভঙ্গর ফব্র ভব্ন ওযা ম। এ ভতিত ফহু অন্
ওুাংস্কায,শ্ররাওখফশ্বা ভানুব্লয ভব্ন যব্মব্ঙ। অেঘ এই গুখরয ভূব্র শ্রওান বফোখনও খবখি শ্রনই। তফু খনম্নফকষীম ভানুব্লয
যম্পযাকত নাতনী প্রো রুব্ খফনা খফঘাব্য শ্রভব্ন আব্ঙ। খওঙু খওঙু উচাখতয ভব্ধে ভধেমুক শ্রেব্ও ফতষভান ওার মষন্ত্
আত্মায অখতিত্ব, বুত-শ্রপ্রত, মাদুখফদ্ো, াখওনীখফদ্োয, ওো স্বীওায ওব্য োব্ও। অফে এয ভূব্র যব্মব্ঙ ফষপ্রািতাফাব্দ্য
ধাযিা। তাযা ভতিত খওঙুয ভব্ধেই প্রাব্িয অখতিত্ব অনুবফ ওব্য। তাই ওর ওাব্চয ওাযি খাব্ফ তাযা এও অযীযী আত্মায
অখতিত্ব ওল্পনা ওব্য। তাযা ভব্ন ওব্য আত্মা অভয, অূনষ  অখফনশ্বয। এই অতৃপ্ত আত্মা ৃখেফীব্ত শ্রখাযাব্পযা ওব্য। তাই
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খফখবন্ন ভাঙ্গখরও অনুষ্ঠান  খক্রমাওব্ভষয ভাধেব্ভই অতৃপ্ত আত্মায তৃখপ্ত খখটব্ম ইব্র খওও শ্রেব্ও তাব্ও ভুখক্ত শ্রদ্মা শ্রমব্ত
াব্য। তায চনে তাযা বমানও ফ আঘায-আঘযি খক্রমাওভষ খফখধ খফধান ারন ওব্য োব্ও।
বওফতষ চাখত: ফাাংরা খফখবন্ন চাখতব্কাষ্ঠীয ভব্ধে অনেতভ চনব্কাষ্ঠী র বওফতষ। ভারদ্া শ্রচরায ওাখরন্দী পুরায, টাাংকন,
ুনবষফা নদ্ী খফব্ধ ত অিব্র এঙা া খিভফব্ঙ্গয খফখবন্ন নদ্ী খফব্ধ ত অিব্র এই চনচাখতয ফফা যব্মব্ঙ। অখত
প্রাঘীনওার শ্রেব্ওই ফঙ্গব্দ্ব্ শ্রম ভতিত চনচাখত ফফা ওযব্ঙ তাব্দ্য ভব্ধে বওফতষ চাখত অনেতভ। বওফতষব্দ্য াব্ে
াভাখচও,াাংস্কৃখতও াদ্ৃে যব্মব্ঙ প্রব্টা-অব্রারব্ম চাখতয খওন্তু াযীখযও বফখব্িেয খভর যব্মব্ঙ। বওফতষ চনচাখতয
শ্রদ্ব্য কেন ভাছাখয, ভাোয ঘুর ওাব্রা, ভাোয ঔুখর শ্রকার। অনুভান ওযা মাম এই চাখতখটয উৎ ভূরত খিভ শ্রকারাব্ধষ
শ্রওান ভানফ শ্রকাষ্ঠীয। খতা ব্রন ক্ষখত্রম এফাং ভাতা বফে ফাং চাত। এব্দ্য খফখি ভৎ ধযা ভৎে  ঘাল ওযা। তাব্দ্য ওভষ
খবখিও ভাচ  াংকেন শ্রও ভ নাব্ভ খযখঘত। ওফষট শ্রওাব্ভয ফাংধযযা ব্রন বওফতষ। খফখবন্ন ুযান,খফখবন্ন াংখতাম, তাযা
খফখবন্ন নাব্ভ খযখঘত। শ্রমভন ওীওট, অব্াব্ওয খরাখরখব্ত তাযা বওফতষ নাব্ভ খযখঘত। খিভফব্ঙ্গয ভারদ্া শ্রচরায এওখট
অাংব্ বওফতষ চনচাখতয এওখট অাং ফফা ওব্য। এঙা া বওফব্তষয ভূব্র শ্রম ধাযাখট ভৎে খওায, চরঘয প্রািী খওায
এয াব্ে মুক্ত োব্ও তাযা ‘ভার' নাব্ভ খযখঘত।
শ্রওাঘ চাখত: অখফবক্ত ফঙ্গ শ্রদ্ব্ াফনা, ফগু া, যাচাী এফাং খফবক্ত ফঙ্গব্দ্ব্ উিযফঙ্গ ভারদ্া, খদ্নাচুয, শ্রওাঘখফায,
চরাইগুখ   উিযফব্ঙ্গয অব্নও চামকাব্ত যাচফাংী, শ্রওাঘ, শ্রাখরমা প্রবৃখত চাখতয উব্েঔ াই। ভধেমুব্ক খফামব্ন
শ্রওাঘ চাখতয উব্েঔ যব্মব্ঙ। ওৃলও খফ শ্রওাঘ যভিীয প্রখত ওাভাক্ত ব্মব্ঙন। খফব্ল ওব্য এই ভতিত চামকাগুখর
যাচফাংী চনব্কাষ্ঠীয অন্ত্কষত। চানা মাম শ্রওাঘ, শ্রাখরমা ফব্র মাযা খযখঘত তায ভূর যাচফাংী চনব্কাষ্ঠী। ফাাংরাব্ত শ্রম ূফষ
শ্রেব্ও ফহু শ্রওাঘ চাখতয ফফা যব্মব্ঙ তা ফখেভঘব্ন্নয ফাগাখর চাখতয উৎখি ীলষও প্রফন্ শ্রেব্ও স্পি।"ফহুতয শ্রওাঘ ফাাংরা
খবতয ফফা ওযব্তখঙ। খদ্নাচুয, যাচাী, যাংুয, ঢাওা, ভমভনখাং, প্রওৃখত শ্রচরাম ফহু শ্রওাঘখদ্কব্ও ামা মাম।
ফাাংরায শ্রবতয প্রাম এও রক্ষ শ্রওাঘ ফফা ওব্য।’১
ভব্ন ম তাযা দ্রাখফ , অখরমা, ভব্ঙ্গারীম নযব্কাষ্ঠীয শ্ররাও। তব্ফ নানা ভত শ্রেব্ও খদ্ধান্ত্ শ্রনমা শ্রমব্ত াব্য তাযা ভূরত
াংওয চাখত। শ্রওাঘ চাখতয উদ্ভব্ফয ভূব্র শ্রনখগ্রব্টা এফাং ভব্ঙ্গারব্ম এয খভেব্ন এও নতুন চাখত ৃখি মা শ্রওাঘ চাখত নাব্ভ
স্বতন্ত্র চাখত শ্রকাষ্ঠী নাব্ভ খযখঘত ব্মব্ঙ।
ফাগাখর চাখতয াযীখযও কেব্ন অফেই খবন্নতা যব্মব্ঙ। এই খবন্নতাব্ও অখতক্রভ ওব্য ফরা মাম -"প্রধান প্রধান ধাযায
ব্ঙ্গ উধাযা খভখরমা এও ইমা ফাগাখরয চন াংওাব্মষয ৃখি ইমাব্ঙ।‛২ এ ওো বুরব্র ঘরব্ফ না।
আভযা ওব্রই অফকত আখঙ চর চঙ্গব্র ূিষ ফাাংরায ভাচ খঙর শ্রও ভ খবখিও। ওফষট যফতষীওাব্র মা বওফতষ নাব্ভ
খযখঘত ম। এঙা া ফাকখদ্, াখ , শ্র াভ, ফাউখ , ওব্রই খঙর শ্রও ভ খবখিও চাখত। উিযফব্ঙ্গয শ্রওাঘযা এঔব্না খনব্চব্দ্য
যাচফাংী ফব্র দ্াখফ ওব্য োব্ও। শ্র যাখিও ুরুল যশুযাভ খতখন ক্ষখত্রম খনধন মে শুরু ওযব্র শ্রওাঘব্দ্য ূফষুরুল ক্ষখত্রম
শ্রওাব্ঘযা ফাাংরাম প্রতেন্ত্ অিব্র আত্মব্কান ওব্য এফাং আমষফতষ খযতোক ওব্য। শ্রই ূব্ত্র ফতষভান শ্রওাব্ঘযা খনব্চব্দ্য
ক্ষখত্রম যাচফাংী ফব্র দ্াখফ ওব্য োব্ও। খনম্নফকষীম শ্রওাঘ মাব্দ্য ব্ঙ্গ দ্রাখফ ীম াংস্কৃখতয ভূর রক্ষে ওযা মাম। মাযা খঙর
অন্ত্েচ াংওয। তাযা এঔন ক্ষখত্রম ফব্র দ্াখফ ওব্য এয ভূব্র অফে যব্মব্ঙ ঐখতাখও, যাচননখতও,  ফিষখন্দুয াংস্কৃখতয
ব্ঙ্গ াফস্থান চখনত খভেি। কাব্ঙ্গম উতেওা শ্রেব্ও ভৎে শ্রদ্ব্ (ফব্যন্নবূখভ উিয ীভান্ত্) ফফাওাযী শ্রভাঙ্গরীমযা
আচব্ওয যাচফাংী নাব্ভ খযখঘত। শ্রওাঘ নাভান্ত্য যাচফাংীযা খিভফব্ঙ্গয খফখবন্ন চামকাম খফখবন্ন নাব্ভ খযখঘত। তাব্দ্য
ভব্ধে খফখবন্ন শ্রেখিখফবাচন যব্মব্ঙ। শ্রমভন- াইর, চাইরা, শ্রওাঘ, শ্রাখরমা। খফখবন্ন ভঙ্গর ওাব্ফে ফখনষত শ্রওাঘ চাখতখট খওখিৎ
ভব্ঙ্গারীম যক্ত খভেব্ি দ্রাখফ ীম উচাখতখট শ্রওাঘ নাব্ভ খযখঘত। ফতষভাব্ন শ্রওাঘ নাভান্ত্য যাচফাংীযা খনব্চব্দ্য শ্রওাঘ
শ্রাখরমা ফব্র খযঘম খদ্ব্ত খৃনা শ্রফাধ ওব্য এফাং ফভষন, বঙ্গক্ষখত্রম ক্ষখত্রম যাচফাংী নাব্ভ খযঘম খদ্ব্ত শ্রফখ আগ্রব্ফাধ
ওব্য।
শ্র াভ চাখত: ফাাংরাব্ত শ্রম শ্র াভ চাখতয উব্েঔ যব্মব্ঙ তাযা ভূরত খফায  খিভাির শ্রেব্ও আকত। ফাাংরায চনচাখতয
ব্ঙ্গ এওব্ত্র ফফাব্য ওাযব্ি তাযা ফাগাখর বাফান্ন ব্ম ব্ ব্ঙ। ফতষভাব্ন খিভফব্ঙ্গয প্রাম ফ শ্রচরায খফখবন্ন অিব্র
ব্যয খফখবন্ন ফখতিত এরাওাম এফাং গ্রাভ ফাাংরায প্রান্ত্ফতষী অিব্র ফফা ওব্য। চাখত তত্ত্ব ফোঔো অনুাব্য তাযা ভূরত
দ্রাখফ  ফাং শ্রেব্ও উদ্ভূত এও অনামষ চাখত খফব্ল। ফাাংরাব্ত এযা খফব্ ার, আৌঁওুব্ , াচাব্ন, ফাচুব্ন প্রবৃখত নাব্ভ
খযখঘত। তব্ফ তাব্দ্য ফৃখিকত শ্রেখি খফবাচন অনুমামী খফখবন্ন শ্রেখিব্ত খফবক্ত ব্মব্ঙ তাযা। রক্ষে ওযা শ্রকব্ঙ ইাব্দ্য
শ্রঙব্রব্ভব্মব্দ্য বফ খফফা ম। তব্ফ ফতষভাব্ন যওাখয খফখবন্ন আইব্নয শ্রফ াচাব্র আফদ্ধ োওাম (১৮ ফঙব্যয খনব্ঘ খফফা
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ভঙ্গরওাব্ফে উব্েখঔত অন্ত্েচব্েখিয অফস্থান  খযঘয়

াকয যওায

শ্রদ্মা আইনত দ্িনীম অযাধ), এঙা া যাওাখয নানা যওভ ুব্মাক ুখফধা োওাম, খক্ষা অনফতখনও  ফাধেতাভূরও
োওাম, ওনোেী, মুফেী প্রওল্প উরব্ধ মাব্ত ভাচ ম্পব্ওষ ফেখক্তও ব্ঘতনতা োওাম এযা বব্ফ শ্রঙব্র শ্রভব্মব্দ্য
খফফা শ্রদ্ম না। তব্ফ ভধেমুব্ক ধভষভঙ্গর ওাব্ফে শ্র াভব্দ্য প্রবাফ-প্রখতখি রক্ষিীম। ধভষ োওুব্যয উয এওচ্ছত্র অখধওায
যব্মব্ঙ শুধুভাত্র শ্র াভব্দ্য। শ্র াভ খিতযাই ধভষ োওুব্যয ুব্যাখত। এঙা া শ্রওান াভাখচও অনুষ্ঠান ব্র শ্র াভ খিত দ্বাযা
।ূচায খক্রমাওভষ ম্পূিষন্ন ম। খওন্তু ফতষভাব্ন অব্নও এরাওাব্তই শ্র াভ চাখতয খফখবন্ন ূচা াফষি, খফখবন্ন অনুষ্ঠাব্ন, ব্রাম্মিযা
াামে ওব্য োব্ও। াভাখচও এই শ্রম খযফতষন তায ভূব্র অফেই যব্মব্ঙ মুককত খযফতষন  তায প্রবাফ। গ্রাভ অিব্র
ফফাওাযী শ্র াভ চাখত খনচব্দ্য ভব্ধে ওর, খফফাদ্, াভাখচও খনমভখফরুদ্ধ ওাচ ওযব্র দ্রখত অযাধীয অযাব্ধয
খফঘায  ওযব্তন। মখদ্ অযাধী উমুক্ত ওাযি না শ্রদ্ঔাব্ত াযত তব্ফ তাব্ও শ্রদ্ালী াফেতিত ওব্য ভাচ ঘুেত ওযায খনব্দ্ষ
খদ্ব্তন এফাং অযাধীয ওব্োয াখতিত এফাং আখেষও চখযভানা অফস্থা ওযব্তন। ফতষভাব্ন শ্রওান শ্রওান চামকাব্ত শ্র াভ চাখতয
ভব্ধে শ্রভা ব্রয খফঘাব্যয খফরুব্দ্ধ যওাখয াামে খনব্ম োব্ও তব্ফ যািব্র শ্র াভব্দ্য শ্রওান ভাচখত ফা শ্রভা র শ্রনই।
তব্ফ শ্রঔাব্ন যব্মব্ঙ খফখবন্ন ধযব্নয াংকেন শ্রমঔাব্ন ওব্রই নাভ শ্ররঔাম প্রব্মাচনীম ওফষ  অনোনে ুব্মাক-ুখফধা
ামায চনে।
অনোনে চাখতয ভত তাব্দ্য ফায ভাব্ শ্রতব্যা াফষন শ্রনই। ধভষ োওুব্যয ূচা তাব্দ্য প্রধান ূচা। এঙা া ূমষ ূচা,
খফশ্বওভষা ূচা, ভনা, ওাখর এফাং খফখবন্ন ব্রত ারন ওব্য োব্ও। তাযা শ্রমব্তু ফাৌঁ চাতদ্রফে াব্ত ফাখনব্ম চীখফওা খনফষা
ওব্য তাই খব্ল্পয শ্রদ্ফ অব্স্ত্রয শ্রদ্ফ খফশ্বওভষা ূচা ওব্য োব্ও। ধভষ োওুব্যয প্রেভ ুব্যাখত যাভাই খিত আফায অব্নব্ওয
ভব্ত ধভষভঙ্গব্রয উব্েঔে ওারু শ্র াভ র শ্র াভব্দ্য প্রেভ ুব্যাখত। ব্রাহ্মি চাখতয ভব্তাই শ্র াভ খিতব্দ্য াভাখচও ভমষাদ্া
উব্চ্চখঙর শ্র াভ ভাব্চ। খিত শ্র াভযা াধাযিত অখিত শ্র াব্ভয ফাখ ব্ত চর স্পষ ওযত না। শ্র াভব্দ্য খফখবন্ন াভাখচও
আঘায,ূচা-াফষি এব্দ্য দ্বাযাই ম্পন্ন ব্তা। শ্রভ খঔওবাব্ফ চানা শ্রকব্ঙ শ্রম ধভষ োওুব্যয ূচায ুব্যাখত ফাই ব্ত াব্য
না। এওভাত্র তাম্র ধাযিওাযীযাই াধাযিত যাভাই খিব্তয ফাংব্াদ্ভূত মাযা তাযাই াব্ । তব্ফ ফতষভাব্ন অব্নও চামকাম
এই খনমব্ভয অব্নও ফোখতক্রভ রক্ষ ওযা শ্রকব্ঙ আধুখনও ভাচ াংস্কাব্যয প্রবাব্ফ। খিভফব্ঙ্গয অন্ত্কষত দ্খক্ষি  ভধে ফব্ঙ্গ
শ্রম ভতিত শ্র াভ চাখত যব্মব্ঙ ফাকখদ্ চাখতয শ্ররট শ্রেখিয ুরুল। ঘিাখরনী ুত্র ওারু ফীযব্ওই তাব্দ্য আখদ্ ুরুল ফব্র োব্ও।
তায ঘায ুত্র শ্রেব্ও ঘায শ্রেখিযয শ্র াব্ভয উৎখি। মো-আাংওুখযমা, খফব্ াখরমা, ভুকখমা, ফাচুখনমা। ধভষভঙ্গব্র স্পি
উব্েঔ যব্মব্ঙ শ্রম শ্র াভ ম্প্রদ্াম খঙর ভাব্চয ঐখতেূিষ এফাং াভাখচও ভমষাদ্া ূিষ স্থাব্নয অখধওাযী চাখত। ওাফেখটব্ত
ওারু শ্র াব্ভয খযঘম প্রব্ঙ্গ ফরা ব্মব্ঙ”

‚ফীযখাংব্য ুত্র আখভ
কচ খাংব্য নাখত
এ াত ুরুল ইর খনফা যভত।
আভাম াংখত
আব্ঙ শ্রতয খয শ্র াভ
াকব্য চর ওাৌঁব্ ইর মাা খফক্রভ।‛৩
খওন্তু অেষননখতও খদ্ও খদ্ব্ম খখঙব্ম  ায চনে এই চাখতখট ধীব্য ধীব্য ভাব্চয এব্ওফাব্য তরানীব্ত এব্ ওুব্রা,
ারা, ছুখয াৌঁ-ভুযখক, শুওয ারন, যািব্র ম প্রিারী, যাতিতাখাট খযস্কায ওব্য এফাং ফ শ্রদ্ দ্া ওব্য শ্রওাব্নাক্রব্ভ
শ্রফৌঁব্ঘ োব্ও। তব্ফ ফতষভাব্ন এই চাখতখটব্ও াভাখচও-অেষননখতও খদ্ও শ্রেব্ও উন্নখতয চনে যওাখয খফখবন্ন দ্ব্ক্ষ গ্রি
ওযা ব্মব্ঙ। ফতষভাব্ন তাব্দ্য উন্নখতয চনে খফখবন্ন শ্রক্ষব্ত্র যওাখযবাব্ফ াংযক্ষব্িয ফেফস্থা ওযা ব্মব্ঙ এফাং খওঙু খওঙু ব্দ্
তাব্দ্যই শুধুভাত্র খনব্মাক ফাধেতাভূরও ওযায ফেফস্থা ওযা ব্মব্ঙ। খিভফব্ঙ্গয প্রাম ফষত্রই ওভ শ্রফখ শ্র াভ চাখতয
চনফখতয ব্মব্ঙ। খিভফব্ঙ্গয েভচীখফ ভানুব্লয ভব্ধে শ্র াভ এও প্রাঘীন ঐখতেফাী চাখত। ঘমষাদ্ শ্রেব্ও শুরু ওব্য
ফতষভান াখব্তে এ চাখতয উজ্জ্বর উখস্থখত চাখততব্ত্ত্বয ইখতাব্ খবন্ন ভাত্রা দ্ান ওব্যব্ঙ। ফতষভাব্ন এযা তখরী চাখতয
অন্ত্কষত। তব্ফ ূব্ফষ তাযা শ্রওাব্না শ্রওাব্না ভব্ম ভাব্চ অচ্ছুেত চাখত ফব্র অখবখত ব্তা তায খনদ্ষন ঘমষাদ্ যব্মব্ঙ।

‚নকয ফাখখয শ্র াখম্ব শ্রতাব্াখয ওুখ আ।
শ্রঙাই শ্রঙাই চাখ ফাভন নাখ মা।।‛৪
খওন্তু প্রাঘীন মুব্কয ভাব্চ শ্র াভ চাখতব্ও শ্রম ওযা ব্র ভধেমুব্কয ধভষভঙ্গরওাব্ফে শ্র াভ চাখতব্ও খওন্তু াভাখচও
উিযি খখটব্ম যাচ শ্রনাখতয ওাব্চ খনমুক্ত ওব্য াভাখচও ভমষাদ্া ফৃখদ্ধ খটাব্না ব্মব্ঙ।

‚ফীয ওারু না শ্রভায ভমনাব্ত খয।
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ভঙ্গরওাব্ফে উব্েখঔত অন্ত্েচব্েখিয অফস্থান  খযঘয়

াকয যওায
৫

খঘযওার ভাভখত শ্রব্নয ঘাওয।।‛

আফায মুদ্ধব্ক্ষব্ত্র শ্র াভ চাখত ফীয খফক্রভ-যাক্রভীর রূ ওারু শ্র াব্ভয ভব্ধে খদ্ব্ম প্রওা শ্রব্মব্ঙ”

‚দ্রফর যাচায মব্তও খঙর শ্রনা।
ফীয ওারু শ্রদ্খঔ বাই এব্ মানা।।
রস্কয ঘির ইর ওারু খাং ব্য।
দ্মব্ত্র চর শ্রমন টরভর ওব্য।।‛৬
াটনী চাখত: দ্রাখফ  শ্রকাষ্ঠীবুক্ত এওখট াঔা াটখন নাব্ভ খযখঘত। বাযতঘব্ন্নয অন্নদ্াভঙ্গর ওাব্ফে চাখত ম্পব্ওষ ফিষনা
যব্মব্ঙ। ঈশ্বযী াটনী শ্র শ্রঔমা াযাায ওব্য। খনতান্ত্ চ-যর চাখতখট নদ্ী তীযফতষী এরাওাম অেষাৎ কাব্ঙ্গম নদ্ী
তীযফতষী অিব্র অখফবক্ত ফাাংরাব্দ্ব্ ফোও াব্য এই চাখতয ফফা খঙর। খওন্তু ফতষভাব্ন শ্রদ্ খফবাচব্নয য তাযা
ভারদ্ শ্রচরায খফখবন্ন অিব্র খফখচ্ছন্ন বাব্ফ ফফা ওযব্ঙ। এযা আখদ্ব্ত খন্দু ধভষাফরম্বী োওব্র শ্রওউ খওউ আফায
ধভষান্ত্খযত ন। নদ্ী  শ্রন ওাব্ও তাযা বখক্তওাব্য ূচা ওব্য ওাযি এযই উয তাব্দ্য চীফন  চীখফওা খনফষা  ব্ম
োব্ও। তাব্দ্য চরব্দ্ফী "ঔর ওুভাযী"এই শ্রদ্ফীয ূচা তাযা োফি ভাব্ বখক্ত ওাব্য ওব্য োব্ও। ভারদ্ শ্রচরায ুযাতন
ভারদ্া, খি্ফুয, খযিন্নুয, কাব্চার, ফষত্রই তাব্দ্য ফফা যব্মব্ঙ ফব্র চানব্ত শ্রব্যখঙ।
ফতষভাব্ন তাব্দ্য শ্রঙব্রব্ভব্মযা ূব্ফষয শ্রেব্ও খক্ষা-দ্ীক্ষা অগ্রকখত রাব ওব্যব্ঙ। ূব্ফষয ভত শ্রকাষ্ঠীব্ওখন্নও শ্রেখিকত
খফবাচন তাব্দ্য ওাব্ঙ প্রওট নম। তাযা অব্নওটাই এঔন ফেখক্তব্ওখন্নও ভাচতাখন্ত্রও বাফধাযাম চীফন মান ওব্য। ধভষীম
খফশ্বা, ওুাংস্কায, খফখবন্ন প্রো-যীখতনীখত  অব্নওটা রখু ব্মব্ঙ।
ঘিার চাখত: ভব্ন ওযা ম ঘিারযা খঙর দ্রাখফ ীম ওুরচাত আখদ্ভ ভাচফদ্ধ চনব্কাষ্ঠী। স্বাধীনব্ঘতা এফাং ক্ষখত্রমব্দ্য ভত
প্রফর যাক্রভারী র াইব্ম াযদ্ষী। ত্রব্মাদ্ শ্রেব্ও ঘতুদ্ষ তব্ওয ুযান াখব্তে তাযা অস্পৃে খব্ব্ফ খযকখিত ম
খন খওন্তু যফতষীওাব্র তাযা অস্পৃে খব্ব্ফ খফব্ফখঘত ব্তন ফব্র উব্েঔ যব্মব্ঙ খফখবন্ন শ্রফ দ্ধ গ্রন্থ গুখরব্ত। চাতব্ও স্পি
উব্েঔ যব্মব্ঙ ঘিারযা ৃখেফীয অনেতভ ীি চাখত। ওখেত আব্ঙ এব্দ্য স্পষ শ্রদ্াব্লয, এব্দ্য প্রখত দ্ৃখি শ্রঘাঔ ওুরুখলত ম।
এ ওখেত আব্ঙ শ্রম, শ্রম ঔাদ্ে ফা ানীম ঘিাব্রয শ্রঘাঔ ব্যব্ঙ তা ঔামা ঘরব্ফ না। ভাব্চ তাব্দ্য প্রখত খৃিা উঘু চাব্তয
ভানুব্লয ফযাফযই খঙর। ভধেমুব্কয খফখবন্ন ভঙ্গরওাব্ফে তায প্রভাি যব্মব্ঙ। াধাযিত ফ শ্রদ্ দ্া ওযা, াব্ওয খনব্দ্ষ
অনুমামী ফধেবূখভব্ত শ্রদ্ালী শ্রও ফধ ওযা, এযওভই খফখবন্ন খনভষভ-খনদ্ষম ওাব্চ তাযা খনমুখক্ত ব্তন। োনী শ্ররাব্ওয স্পব্ষ না
আাম তাযা ফষদ্াই খঙর গুনীন নীখতফখচষত। ভধেমুব্কয খওঙু ভাুরুব্লয আখফবষাব্ফ তাব্দ্য প্রখত খৃিায বাফ দ্ূয ওযায
প্রব্ঘিা ঘারাব্না ব্মখঙর। তাব্দ্য ভব্ধে উব্েঔব্মাকে ব্রন েীনঘতনে ভাপ্রবু খমখন প্রেভ শ্রখালিা ওব্যন এওচন ব্রাহ্মি
শ্রেব্ও এওচন খয বখক্ত যামি ঘিারই শ্রেি। তায এই ফাতষা ভাব্চয খফখবন্ন খনম্নফকষীম চাখতয ভব্ধে খৃনাবাফ দ্ূয ওব্য
ভানুব্লয প্রখত ভানুব্লয বাব্রাফাা  ভানফতাব্ফাধব্ও দ্ীপ্ত ওব্য। যফতষীওাব্র তাৌঁয এই ধাযাখটব্ও খটখওব্ম শ্রযব্ঔখঙব্রন
স্বাভী খফব্ফওানন্দ  অনোনে ভনীলীযা। তাই ফতষভাব্ন এই চাখতখট ূব্ফষয ভত অতটা খৃখিত নম। তাযা এঔন খক্ষায আব্রাম
আব্রাখওত। তাৌঁব্দ্যয ভব্ধে খক্ষা গ্রব্ন ব্ঘতনতা শ্রফব্ ব্ঙ, শ্রফব্ ব্ঙ নাযী খক্ষায প্রঘরন। তাব্দ্যই স্পষচখনত শ্রদ্াল এঔন
ভাব্চ অতটা প্রওট নম। তাযা এঔন ভাব্চয খফখবন্ন অনুষ্ঠাব্ন শ্রমাকদ্ান ওব্য আনন্দ উব্বাক ওব্য োব্ও। তাযা খফখবন্ন
ূচা াফষি আঘায অনুষ্ঠান ারন ওব্য।
াৌঁখ  চাখত: ফাাংরা অখত প্রাঘীন চাখত। ওাযি নাত াখব্তে এব্দ্য উব্েঔ যব্মব্ঙ। ফঙ্গব্দ্ব্ তো খিভফব্ঙ্গয ফষত্রই
ওভব্ফখ এই চাখতয ফফা যব্মব্ঙ। তাব্দ্য ভব্ধে খফখবন্ন শ্রেখি খফবাচন কত বফখঘত্রে যব্মব্ঙ। মো-ফ  বাখকমা, ভধে
বাখকমা, খউখর, শ্রভেয, প্রবৃখত তব্ফ এব্দ্য এই শ্রেখিখফবাচন ওভষকত চীখফওায য খবখি ওব্য খফবাখচত ওযা ব্মব্ঙ।
ফীযবূভ শ্রচরাব্ত াৌঁখ  ম্প্রদ্াম ভূরত বূৌঁইভাখর, ওাায, দ্াই, শ্রভেয, শ্রেখিয রূব্ খফবাখচত। ভাব্চয খৃিে  খনন্দনীম
অস্পৃে ওাব্চয ব্ঙ্গ ব্ঙ্গ মুক্ত ফব্র তোওখেত উচ্চ ভাব্চয ভানুল তাব্দ্য শ্রঙাৌঁমা খচখন স্পষ ওযত না। ওখফওেন
ভুওুন্দযাভ খফযখঘত "অবমা ভঙ্গরওাব্ফে" উব্েঔ যব্মব্ঙ এই চাখতখট খা শ্রওব্ট চীফন  চীখফওা খনবষয ওযত। আফায
"ধভষভঙ্গর ওাব্ফে" াৌঁখ খছ ওাখনীয উব্েঔ াই। তব্ফ শ্রদ্ঔা মাম ইখন তন্ত্র খদ্ধা াৌঁখ য ওনো ফব্র উব্েঔ যব্মব্ঙ। এব্দ্য
াভাখচও আঘায-আঘযি, খফফা দ্ধখত, উচ্চফিষ শ্রেব্ও খওঙুটা আরাদ্া। ফতষভাব্ন তাযা অব্নব্ওই াক্ত বফষ্ণফ ভব্ত খফশ্বাী।
এঙা া তাযা ওারী ধভষযাচ, খফ, রক্ষী শ্রদ্ফীয, ূচা ওব্য োব্ও। তৎওারীন ভাব্চ াৌঁখ  চাখত াভাখচও খদ্ও খদ্ব্ম
খনম্নফকষীম ব্র শ্ররাওফর অেষফর দ্বাযা যাচা ভাযাচা চখভদ্াব্য খযিত ব্মখঙর। তায প্রভাি অফে ইখতাব্ যব্মব্ঙ।
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ভুখষদ্াফাদ্ শ্রচরায এও যাচা খঙব্রন নাভ পব্ত খাং াচযা খমখন চাখতব্ত াৌঁখ  খঙব্রন। খিভফব্ঙ্গয ব্ফষাচ্চ তাব্দ্য
ফফা ব্র ভারদ্া শ্রচরা ইাংব্যচফাচায ুযাতন ভারদ্ব্ তাযা ফফা ওব্য।
ওাায চাখত: খিভফঙ্গ তো বাযব্তয খফখবন্ন চামকাম এই চাখতখট ফফা ওব্য। এই চাখতয উৎখি ম্বব্ন্ এওখট ভত
প্রঘখরত যব্মব্ঙ। খতা ব্রাহ্মি ভাতা ঘিার যব্ক্তয খভেব্িয পব্র ওাায চাখতয ৃখি। ূফষ শ্রেব্ওই চাখতখট ওাখমও েব্ভয
উয খনবষযীর। ফাাংরাম ওাাযা ুখর ফব্র খযখঘত। ভধেমুব্ক তাযা ারখও ফাব্ওয ওাচ ওযব্তা খওন্তু এঔন তাযা শ্রওউ
শ্রওউ ওৃখলওাচ এফাং ভুব্ট ভচুব্যয ওাচ ওব্য োব্ও। ভারদ্ শ্রচরাম শ্রম ভতিত ওাায চাখতয ফফা যব্মব্ঙ তাব্দ্য ভব্ধে
ঘাযখট শ্রেখিখফবাক রক্ষে ওযা শ্রকব্ঙ। মো ফাভাখন, ঘুখয ফান্না, খিভা ভুায। ফতষভাব্ন তাব্দ্য অফস্থায উন্নখত ব্ম ব্েখন।
গ্রাভে খযব্ফব্ ভাখটয টাখরয ঙাউখন, খটন-ঘাটাইব্ময শ্রফ া, ভাখটয শ্রদ্মার এযওভ ফফাব্য শ্রমাকে খব্য তাযা ফফা
ওব্য। শ্রাাও-খযচ্ছব্দ্ এঔব্না আখবচাব্তেয ঙা আখখন। অখত াধাযিবাব্ফ তাযা চীফন মান ওব্য। তব্ফ আধুখনওতায
শ্রঙাৌঁমা এওটু এওটু ওব্য রাকব্ত শুরু ওব্যব্ঙ। ফতষভাব্ন তাযা ধীব্য ধীব্য উন্নখতয খদ্ব্ও া ফা াব্চ্ছ। খনম্নখরখঔত চামকাম
তাব্দ্য ফফা যব্মব্ঙ ফব্র চানা শ্রকব্ঙ।
ইাংব্যচ ফাচায - শ্রাবানকয, এনাব্মতুয।
ভাখনওঘও
- ভেুযাুয,ভাখদ্মা,খফন শ্র ারা।
যতুমা
- ুঔুখয, াভী, আ াই াঙ্গা এঙা া খিভফব্ঙ্গয আব্যা অনোনে চামকাম তাযা ফফা
ওযব্ঙ।
ফাকদ্ী চাখত: ফাাংরায প্রাঘীন চাখতয ভব্ধে ফাকখদ্ এওটা অনেতভ চাখত। এব্দ্য অনে নাভ ফকধ। তাব্দ্য বদ্খও বফখিে 
াযীখযও ফিষ শ্রদ্ব্ঔ তাব্দ্য আখদ্ফাীয  দ্রাখফ ব্দ্য ভব্কাত্রীম ফব্র অনুবূত ম। ফৃদ্ধভষ ুযাব্ি ফাকখদ্ চাখতব্ত অৎ ূদ্র
মষামবুক্ত ফচাম খঙর। ফাাংরাম ফাকখদ্ চাখতয ভব্ধে খতনখট শ্রেখি যব্মব্ঙ। মো- শ্রতৌঁতুখরমা, ুখরমা, উিয মাফী। খওন্তু
ফতষভান ভারদ্া শ্রচরাব্ত ফাকদ্ী চনব্কাষ্ঠীয ঘাযখট শ্রেখিখফবাক যব্মব্ঙ। চানা শ্রকব্ঙ ফাকদ্ী, ফাউখয, ফাউখয-ফাকখদ্, ভাখলে
ফাকখদ্। ভঙ্গরওাব্ফে অন্ত্কষত ধভষভঙ্গর ওাব্ফে রু যাভ ঘক্রফতষী তাৌঁয ফাকখদ্ চাখতয উব্েঔ শ্রেব্ও ভব্ন ম তাযা ূব্ফষ খঙর
শ্রমাদ্ধায চাত। যাচায ান ওাব্মষ তাযা াত রাকাব্তা এফাং মুদ্ধব্ক্ষব্ত্র অফতীিষ ব্ম ফীয খফক্রব্ভ ত্রুব্ক্ষয খফরুব্দ্ধ
াংগ্রাব্ভ অফতীিষ ব্তন।

‚ভুযাযী ফাকখদ্ াব্চ মব্ভয ভান।
ধনুব্ও ঘাভয ফান্া যাচায খনান।।‛৭
খিভফব্ঙ্গ ফাদ্ীব্দ্য ফফাব্য স্থান গুখর র-ফধষভান, ফাৌঁওু া, শ্রভখদ্নীুয। তব্ফ ভারদ্া শ্রচরায খনম্নখরখঔত
চামকাগুখরব্ত তাযা ফফা ওব্য।
ইাংব্যচফাচায
- ফাকফাখ , ফাান্ন খফখা।
খযিন্নুয
- শ্রঘরাই শ্রভা , শ্রফব্দ্নী শ্রটারা, এঙা া শ্রকারাকঞ্জ, ঘাৌঁব্ঘার, বারুওা ফাচায।
শ্রতৌঁতুখরমা নাভও ফাকখদ্ শ্রেখি তাযা খনব্চব্দ্য ফাদ্ীব্দ্য ভব্ধে উচ্চফাংচাত ফব্র দ্াখফ ওব্য োব্ও। তাাব্দ্য তাই
াভাখচও ভমষাদ্া শ্রফখ। ফাকদ্ীযা ধভষ োওুব্যয ূচা ওব্য োব্ও। এঙা া ফতষভাব্ন তাযা দুকষাূচা,ওারীূচা, রক্ষী, অন্নূিষা,
লষ্ঠী, ভনা, ীতরা, ঘিী নাভও খফখবন্ন ভঙ্গর ওাখযিী শ্রদ্ফীয ুব্চা ওব্য োব্ও। চন্মকত ূব্ত্র এই চনব্কাষ্ঠীয শ্ররাব্ওযা
এঔব্না খফশ্বা ওব্য শ্রম তাযা াফষতী কব্বষ খব্ফয যচাত। আফায ব্রহ্মনফফতষুযাব্ি উব্েঔ আব্ঙ শ্রম তাব্দ্য আখদ্ ুরুল
ক্ষখত্রম  ভাতা বফে। ফতষভাব্ন াভাখচও  অেষননখতও শ্রক্ষব্ত্র তাব্দ্য চীফব্ন ফহু খযফতষন এব্ব্ঙ। তাযা এঔন আয
ূফষুরুব্লয খফখিয উয খনবষযীর নম। ওব্ভষয ন্াব্ন অব্নব্ওই খবন যাব্চেয ভচুখয ওযব্ত শ্রফয ম। অব্নব্ও ফেখক্তকত
বাব্ফ মাম আফায অব্নব্ও "দ্াদ্ন"খনব্ম মাম। ভাব্চ এঔন তাযা ভুরুব্বী গ্রাব্ভয ভাতব্বযব্দ্য ওো শ্রভব্ন ঘব্র। খফফাদ্খফম্বাদ্, দ্বন্ধ-াংখাত ব্র প্রােখভও বাব্ফ ভীভাাংা গ্রাব্ভয ভাতব্বয-ই খভখটব্ম োব্ও। তব্ফ অব্নব্ওই ফতষভাব্ন আইন
ফেফস্থা ম্পব্ওষ ব্ঘতন ব্মব্ঙ। াভাখচও ভো গুরুতয ব্র তাযা ব্য খকব্ম যওাখয আইখন ফেফস্থা গ্রি ওব্য। ূব্ফষ
খঘখওৎা ফেফস্থা উন্নত না োওাম খঘযাঘখযত প্রো ভত ছা, বফদ্ে এব্দ্য যাভষ অনুমামী খযঘাখরত ব্তা খওন্তু এঔন এই
ধাযনায অব্নও খযফতষন এব্ব্ঙ এফাং স্বাস্থে খফলব্ম অব্নও ব্ঘতন ব্মব্ঙ। খওন্তু প্রতেন্ত্ গ্রাভীন এরাওাব্ত খক্ষা এফাং
অনোনে ুব্মাক ুখফধা না োওাম অস্বাস্থে খযব্ফব্য ফা ওযব্ত ফাধে ব্চ্ছ। খক্ষা  োব্নয আব্রা তাব্দ্য ভব্ধে মষাপ্ত
খযভাব্ি শ্রনই এফাং ফতষভান প্রচব্ন্ময ব্ঙ্গ তার খভখরব্ম ঘরব্ত না াযাম চাখতখট নানা খদ্ও খদ্ব্ম খখঙব্ম ব্ ব্ঙ।
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যচও ফা শ্রধাা চাখত: বে ভাচ কব্  োয ভম শ্রেব্ওই ফাাংরাম ফস্ত্র খফব্ধ ত ওযন শ্রাখট প্রঘখরত খঙর। খফব্লত ফিষ
খন্দুযা তাব্দ্য খনব্চব্দ্য ফস্ত্র ভাব্চয এও শ্রেখিয ভানুলব্ও খদ্ব্ম খযষ্কায ওযাব্তন আয মাযা ওযব্তন তাযা খযখঘত ব্রন
শ্রধাা ফা যচও নাব্ভ। চাখতয উৎখি ম্বব্ন্ নানা ওাখনী প্রঘখরত আব্ঙ। তাব্দ্য ভব্ধে অব্নব্ও ভব্ন ওব্য তাযা শ্রনতা ভুখন
ফা শ্রনতা শ্রধাানীয ফাংধয। ভনা ভঙ্গব্র শ্রম শ্রনতা শ্রধাানীয উব্েঔ আব্ঙ শ্র ম্পব্ওষ আভযা ওব্রই অফকত আখঙ। খফব্ল
অনুন্ান ওব্য চানা শ্রকব্ঙ তাব্দ্য ভব্ধে অব্নব্ওই দ্াখফ ওব্যন তাযা তাৌঁয-ই ফাংধয। ভারদ্া, ২৪ যকনা, শ্রভখদ্নীুয
হুকখর শ্রচরায, খফখবন্ন চামকাম এঙা া খিব্ভ প্রাম ফষত্রই এযা ফফা ওব্য। াভাখচও কত অফস্থান খদ্ও শ্রেব্ও ূ ব্ফষ খঙর
তাযা শ্রকাষ্ঠী শ্রওখন্নও। ফস্ত্র শ্রধ তওযন চীখফওায য খবখি ওব্য অনুন্নত খযব্ফব্ অখক্ষা- ওুাংস্কায এয ভধে খদ্ব্ম খদ্ন
অখতফাখত ওযব্ত। তাযা খফখবন্ন শ্রেখিব্ত খফবাখচত খঙর। ভধে ফাাংরাব্ত খঙব্রা খতা,অখতা, াচযা ভাচ,খনখতখখন।
এব্দ্য ভব্ধে তীা,অতীা শ্রেখিয শ্রধাাযা খঙর াভাখচও ভমষাদ্ায অখধওাযী। তাযাই তাব্দ্য ভাব্চয নানা খনমভনীখত,াখন্ত্-ৃঙ্খরা অব্নওটা খনধষাযি ওযব্তা। তাব্দ্য ভব্ধে াভাখচও খনমভওানুন বঙ্গওাযীব্দ্য ভাচঘুেত ওযাযঅফস্থা খঙর।
াচযা ভাব্চয খওঙু ভানুল াভাখচও খনমভ রঙ্ঘন ওযাম তাব্দ্য ভাচ ঘুেত ওযা ব্মখঙর। খওন্তু ব্য তাযাএও স্বতন্ত্র
ভাচ কেন ওব্যখঙর। এবাব্ফই শ্রধাাব্দ্য ভব্ধে খফখবন্নব্েখি খফবাচন শ্রদ্ঔা শ্রকর।
ফারেখফফা, ওনেি, ফহুখফফা, প্রো তাব্দ্য ভব্ধে প্রঘখরত খঙর। তব্ফ খফধফা খফফা, খফফা খফব্চ্ছব্দ্য, শ্রওান ভব্তই
শ্রভব্ন শ্রনমা ব্তা না। তাই দ্াফরীয ঘিীদ্া  খফধফা যচখওিী যাভীয প্রিম ভাচ অস্বীওৃখত খদ্ব্ম যওীমা প্রিম ফব্র
আঔো শ্রদ্মা ব্মব্ঙ। ফতষভাব্ন অফে ফেখক্তব্ওখন্নও ভাচ  ািাতে খক্ষায প্রাব্যয পব্র খফধফা খফফাব্ও স্বীওৃখত শ্রদ্মা
ব্মব্ঙ। যওাখয আইন শ্রভব্ন ঘরাম তাব্দ্য ভব্ধে এঔন আয ফারেখফফা রক্ষ ওযা মাম না। খফধফা খফফা, খফফা খফব্চ্ছদ্
তাব্দ্য ভব্ধে রক্ষে ওযা মাম। অেষননখতও খদ্ও খদ্ব্ম আব্ক তুরনাম তাযা এওটু চ্ছর। শুধুভাত্র ফৃখিকত খদ্ও খদ্ব্ম ফস্ত্র শ্রধ ত
ওাব্চ আয খনব্মাখচত শ্রনই। ভাব্চয অনোনে চাখতয ভত তাযা খফখবন্ন শ্রদ্ফ-শ্রদ্ফীয উানা ওব্য োব্ও। খফখবন্ন উচ্চফব্িষয
অনুষ্ঠানগুব্রাব্ত অাংগ্রি ওব্য ।
ওভষওায শ্রেখি: এওাখধও ভঙ্গরওাব্ফেয শ্রম শ্রেখিয উব্েঔ যব্মব্ঙ তাযা ব্রন ওাব্েয ওব্ভষ খনমুক্ত ওভষওায শ্রেখি। প্রাঘীনওার
শ্রেব্ওই তাযা অস্ত্রব্স্ত্রয খনভষাি, বদ্নখন্দন চীফব্ন ফেফামষ খচখন বতখয ওব্য ভাব্চ এওটা আদ্যিীম স্থান ওব্য খনব্মব্ঙন।
ূব্ফষ তাযা 'ওভষায' নাব্ভ ভাখধও খযখঘত ব্তন। তা শ্রেব্ওই ফতষভাব্ন ওাভায ফা ওভষওায ওোখট এব্ব্ঙ। ধব্য শ্রনমা ম
তাব্দ্য আখদ্ ুরুল খঙব্রন খফশ্বওভষা এফাং ূদ্রািী ভাতায ন্ত্ান ব্রা এই ওভষওায ম্প্রদ্াম। তৎওারীন ভাব্চয এই শ্রেখিখট
খনব্চব্দ্যব্ও শ্রদ্ ফ ুত্র ফব্র কফষব্ফাধ ওযব্তন। তাই ভাব্চ তাব্দ্য ভমষাদ্া ূিষ স্থান খঙর। খফশ্বওভষায নম চন ুত্রই খঙর
খল্পী। তাব্দ্য ভব্ধে ওভষওায অনেতভ। তৎওারীন খল্পকন তাব্দ্য খল্পওব্ভষয চনে খফশ্বওভষা ফব্র অখবখত ব্তন। ধীব্য
ধীব্য তাব্দ্য াভাখচও ভমষাদ্া শ্ররা াম। তৎওারীন ওভষওায শ্রেখিয খফখবন্ন ভানুল নানা যওভ অনুন্ান ভুরও ওাচ ওযব্তন।
খঘত্রােন, স্থাতে-বাস্কমষ,খব্ল্পয খনুন াযদ্খষতায খযঘম খদ্ব্মব্ঙন । শ্রওউ শ্রওউ শ্ররাায ব্ঙ্গ খফখবন্ন ধাতুয খভেব্ি াংওয
ধাতু বতখয ওযব্তন। আফায শ্রওউ শ্রওউ ঔখনচ ম্পদ্ অব্ন্বলব্িয ওাব্চ যত খঙব্রন।
খফখবন্ন শ্রই ভঙ্গর ওাব্ফে শ্রম ওাখভরে শ্রেখিয উব্েঔ যব্মব্ঙ তাযা ভূরত শ্রভখদ্নীুব্যয দ্খক্ষি অাংব্ ওভষওায শ্রেখিয
অন্ত্কষত। অখত প্রাঘীনওার শ্রেব্ও রক্ষ ওযা শ্রকব্ঙ এই চাখতখট শ্রভ খরও খঘন্ত্ায অখধওাযী ইখতা তায াক্ষে শ্রদ্ম। শ্রমভন
চননও চনাদ্ষন ওভষওায। খতখন বতখয ওব্যন ুফৃৎ ওাভান চান শ্রওালা। চকান্নাে ওভষওায ঙা া আধুখনও ওাব্রয প্রেভ
ফাাংরা ভুদ্রি খরখওায িানন ওভষওায প্রভুব্ঔয অফদ্াব্ন চাখতখটয শ্রক যফ ফৃখদ্ধ ওব্য তুব্রখঙর। শ্রম ধাযা ফতষভাব্ন খটখওব্ম
শ্রযব্ঔব্ঙ তায ফাংধব্যযা।
ওুম্ভওায চাখত: ফাগাখর খঘয ুন্দয ূচাযী। খল্প-াখতে, তিতখল্প এই ফ ফাগাখরয প্রাব্িয শ্রদ্ায। ফাাংরায ভৃৎখল্প তায
খনচস্ব ম্পদ্। খফশ্বওভষা  ফৃখিয নমখট ুব্ত্রয ভব্ধে অনেতভ খব্ব্ফ ধযা ম ওুম্ভওাযব্ও। তৎওাব্র ফাাংরাম তাৌঁব্দ্য ফহু
শ্রেখিয খফবাক খঙর। তাযা াযীখযও খদ্ও শ্রেব্ও শ্রমভন ক্ষভ খঙর শ্রতভখন তাযা খঙর ওব্োয খযেভী। ইাব্দ্য ভব্ধে ফারে
খফফা প্রঘরন োওব্র খওন্তু ফহু খফফা প্রঘরন খঙর না। তাযা খঙর 'নফাঔ' - এয অন্ত্বুষক্ত। তাযা ভূরত বফষ্ণফ ধভষাফরম্বী।
এঔন তাব্দ্য ভব্ধে ভাব্চয ফহু াংস্কায, অন্ খফশ্বা, খফখধ-খফধান খফব্রা খব্টব্ঙ। ফতষভাব্ন তাব্দ্য ভব্ধে ফারেখফফা ফন্
ব্মব্ঙ এফাং খফধফা খফফা ঘারু ব্মব্ঙ। খক্ষা-দ্ীক্ষা  চীফনমাব্নয ভান উন্নমন ব্চ্ছ। তাব্দ্য খল্প বনুিে এওভম
চকদ্বাীয দ্যফাব্য াখচয ব্মখঙর তায প্রভাি ইখতাব্ যব্মব্ঙ। ফযবূব্ধযয ভখন্দয খনভষাি ওযায শ্রঙব্ন খফটার আয
ধীভান াব্রয নাভ খফব্লবাব্ফ উব্েঔব্মাকে। এওখফাং তােীব্ত  এই চাখতয ফহু ন্ত্াব্নযা তাব্দ্য খল্প বনুব্িেয
ভাধেব্ভ ভানুব্লয হৃদ্ম চম ওব্য খনব্মব্ঙন। তাব্দ্য ভব্ধে উব্েঔব্মাকে দুই-এও চন তাখযনী ঘযন ার, ওাখতষও ঘন্ন ার,
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ভঙ্গরওাব্ফে উব্েখঔত অন্ত্েচব্েখিয অফস্থান  খযঘয়

াকয যওায

ভূখতষ খল্পী খনতাই ঘন্ন ার, এঙা া ভারদ্া শ্রচরায শ্রবরুঘযি ঘযি ার। ওৃষ্ণনকব্যয ওুব্ভাযটুখরয খল্পীব্দ্য বতখয খফখবন্ন
ভূখতষ শ্রকাটা খফব্শ্ব আচ ূচনীম।
ভাব্চ অফস্থানকত খদ্ও খদ্ব্ম ওুম্ভওাযব্দ্য ভব্ধে ফহু শ্রেখি খফবাক যব্মব্ঙ। খফব্ল ওব্য ফতষভাব্নয ভারদ্া শ্রচরায
ওুব্ভাযব্দ্য ভব্ধে শ্রম শ্রেখিখফবাচন যব্মব্ঙ তা ব্রা-ফাগাখর ার, শ্রকাট্টা ার, চ্ছো ার, ফাৌঁযী ার এযা ভূরত আইব্া,
ফুরফুরঘিী, ফাঘাভাখয, ুযাতন ভারদ্,  খফখবন্ন চামকাম ফফা ওব্য। ফতষভাব্ন খফখবন্ন ধাতু খব্ল্পয ফোও প্রায খটাম
ভাখটয বতখয দ্রব্ফেয উয ভানুব্লয অতুেৎা আয শ্রনই। তব্ফ খফখবন্ন শ্রদ্ফীয ভূখতষ খনভষাব্ি এফাং নান্দখনও খল্প ওব্ভষয চনে
এঔব্না এই চাখতখট প্রাংায াত্র।
নযুন্দয ফা নাখত চাখত: খন্দুয চন্ম-ভৃতুে-খফফা উরব্ক্ষ অনুখষ্ঠত এঙা া খফখবন্ন খক্রমাওব্ভষয ব্ঙ্গ মুক্ত নাখত ফা
নযুন্দয চাখতখটয খফব্ল বূখভওা যব্মব্ঙ। চাখতব্ও শ্রক্ষ য ওামষওযী চাব্ত শ্রতারায দ্াখম্ব অব্নওটা তাব্দ্য উয। বে
ভাব্চয ভানুলব্ও ুন্দয ওব্য তুরব্ত তাব্দ্য চুখ  শ্রভরা বায। তাযা খফখবন্ন চামকাম খফখবন্ন নাব্ভ খযখঘত। ূফষফব্ঙ্গ নাপ্তা
খিভফব্ঙ্গ নাখত। াংস্কৃব্ত নপ্ত>নাখত েখটয উৎখি। খফখবন্ন তেে খফব্েলি ওব্য চানা শ্রকব্ঙ শ্রম এও ভম নাখতযা খৃিে
খঙরনা। তাব্দ্য অনে ব্রাহ্মব্িযা গ্রি ওযব্তন। আফায তাব্দ্য খফখবন্ন াভাখচও অনুষ্ঠাব্ন ব্রাহ্মব্িযা শ্র ব্যাখতে ওযব্তন।
তব্ফ তাব্দ্য ভাব্চয তৎওারীন ভব্ম ফহু শ্রেখি খফবাচন খঙর। ঘখব্ব যকনাব্ত ারদ্ায নাখত, শ্রওারা যাভাখনও,
াংদ্া যাভাখনও, ভুচকাখঙ যাভাখনও, শ্রঔাট্টা যাভাখনও এ যওভই ফহু শ্রেখিব্ত খফবাখচত ব্ম খঙর। এব্দ্য ভব্ধে মাযা
খনম্নফব্িষয ফা নীঘ চাখতয শ্রক্ষ য ওামষ ওযব্তন তাযা আফায খনম্নফব্িষয নাখত ফব্র অখফখত ব্তন।
শ্রদ্ঔা মাম ঘতুদ্ষ তােীয ূব্ফষ ফাাংরাম শ্রফ দ্ধ ধব্ভষয প্রবাফ খঙর। এভম অব্নব্ও এযা শ্রফ দ্ধধভষ গ্রন ওব্যখঙব্রন।
ফতষভাব্ন অিরকত খদ্ও খদ্ব্ম তাৌঁব্দ্য ভব্ধে লব্রাখট শ্রেখিখফবাচন যব্মব্ঙ। ভারদ্ শ্রচরায শ্রফখযবাক ই শ্রঔাট্টা ম্প্রদ্াব্ময
নাখত ফফা ওব্য। এঙা া খিভফব্ঙ্গয প্রাম ফ শ্রচরাব্তই চাখতয ফফা যব্মব্ঙ। ফতষভাব্ন এই নযব্কাষ্ঠীয ভানুব্লযা
ফহু চাখতয াখন্নব্ধে ফফা ওব্য পব্র তাব্দ্য াংস্কায-াংস্কৃখতব্ত খভে প্রখক্রমা শ্রদ্ঔা খদ্ব্মব্ঙ। পব্র তাযা এঔন অনে চাখতয
াংস্কায াংস্কৃখত গ্রি ওব্যব্ঙ আফায তাব্দ্য ফাংকত খফখিব্ও ওব্য তুব্রব্ঙ আধুখনওীওযি। আধুখনওতায শ্রঙাৌঁমাম ফাংকত
শ্রাখট ওব্য তুব্রব্ঙ উন্নত তাই ফৃখদ্ধ শ্রব্মব্ঙ তাব্দ্য াভাখচও ভমষাদ্া। তাযা কব্  তুব্রব্ঙ ীততা খনমখন্ত্রত আধুখনও
ভাব্নয ারষায। ফতষভাব্ন এই ওাচখটব্ত শ্রভব্মযা এখকব্ম এব্ব্ঙ। ফতষভাব্ন শ্রাখটব্ও খৃিে ফা অম্মানচনও ওাচ খাব্ফ না
শ্রদ্ব্ঔ অনোনে চাখতয ভানুব্লয এ ওাব্চ এখকব্ম এব্ব্ঙ। শ্রাখটব্ও উন্নত ওব্য শ্রতারায চনে খফখবন্ন শ্রচরাম কব্  উব্েব্ঙ
আধুখনওভাব্নয প্রখক্ষি শ্রওন্ন।
শ্রকা ফা শ্রকামারা চাখত: অখত প্রাঘীনওার শ্রেব্ওই ভানুল শু ারন ওব্য এব্ব্ঙ। শু ারনব্ও শ্রওন্ন ওব্যই এই চনব্কাষ্ঠী
তাব্দ্য চীফন-চীখফওা  চীফনমান প্রনারী খটখওব্ম শ্রযব্ঔব্ঙ। শ্রকা েখট বাগব্র ামা মাম , শ্রকা ারন ওব্য শ্রম। ভনা
ভঙ্গর ওাব্ফে শ্রদ্ফী ভনা প্রেভ এই শ্রকা চাখতব্ও শ্রওন্ন ওব্যই প্রঘাযশুরু ওব্যখঙব্রন। শ্রকাচাখত খনম্নফকষীম ব্র তাব্ও
অনোনে চাখতয ভত খৃিে শ্রঘাব্ঔ শ্রদ্ঔা ব্তা না। তাযা এওব্ত্র দ্রফদ্ধ ব্ম ফফা ওযব্তন। শ্র যাখিও ফোঔো অনুমামী চানা
মাম তাযা মখদ্ ফাংীম। খযচরী াব্ফ ভব্ন ওব্যন শ্রকা চাখতয চন্ম ব্মব্ঙ েীওৃষ্ণ ব্ত। খভষ শ্রেব্ওই শ্রকামারা চাখতয চন্ম।
তাব্দ্য ভব্ধে ফহু শ্রেখিখফবাচন যব্মব্ঙ। েয, শ্রকা, শ্রখাল, আীয, ভধু শ্রকামারা, ভকর, এঙা া আব্যা অব্নও। কফাখদ্ শু
ারন  অনোনে শুঘাযি ওযায তাখকব্দ্ তাযা স্থামীবাব্ফ খক্ষা-াংস্কৃখতয খফওা খটাব্ত াব্যখন। পব্র তাযা আখেষওাভাখচও খদ্ও শ্রেব্ও খখঙব্ম ব্ খঙর তব্ফ চাখতখটয ইখতাব্ খফখি স্থান খঙর। ফাাংরা তো বাযব্তয ইখতাব্য
এওাখধওফায চাখতখট শ্র মষ ফীমষ ফীযব্্বয খযঘম খদ্ব্মখঙব্রন। ভধেমুব্কয "েী ওৃষ্ণওীতষন ওাফে’-খট শ্রেব্ও তৎওারীন ভাব্চয
শ্রকাব্দ্য াভাখচও অফস্থান, চীফন মান প্রিারী, খফখবন্ন াংস্কায-াংস্কৃখত, খফখধ-খফধান যীখতনীখত, খফখবন্ন খফশ্বা-ওুাংস্কায
খফলব্ম খফতিতৃত আব্রাঘনা ামা মাম। খওন্তু ফতষভান মুব্ক শ্রকা চাখতয চীফন-চীখফওাম,চীফন মান প্রিারী শ্রত ফোও
খযফতষন খব্টব্ঙ। আধুখনও  ািাতে খক্ষায আব্রাম আব্রাখওত মাম ভাচ চীফন শ্রেব্ও দ্ূয ব্মব্ঙ খফখবন্ন ওুাংস্কায
অন্খফশ্বা। তাযা শ্রকাষ্ঠী শ্রওখন্নও চীফন তোক ওব্য ফেখক্তব্ওখন্নও চীফন মান ওযব্ঙ। স্ববাব্ফ উগ্র শ্রকা চাখত অতোখধও শুযা
ান ওব্য াংওীিষ যাচননখতও দ্রাদ্খরয খুযাব্ও ব্  এব্ও অব্যয ভব্ধে াংখব্লষ খরপ্ত ম। ভাব্চ আখেষও কত অফস্থান
 ভাব্চ দ্ভমষাদ্াকত খদ্ও শ্রেব্ও এঔব্না তাযা ম্পূিষরূব্ উন্নখত রাব ওযব্ত াব্যখন। অখক্ষা -অেতা, চীখফওা খনফষাব্য
প্রখতফন্ওতা ফতষভাব্ন তাব্দ্য উন্নখতয ব্ে ফাৌঁধা ব্ম দ্াৌঁখ ব্মব্ঙ। খিভফব্ঙ্গয ফধষভান শ্রচরা, নদ্ীমা,ঘখব্ব যকনা, া া,
হুকখর, এঙা া খফখবন্ন শ্রচরাত তাযা ফফা ওব্য। খফখবন্ন অনুষ্ঠাব্নয ভব্ধে ‘চন্মািভী' উৎফ ভাধুভধাব্ভ ম্পন্ন ওব্য।
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ভঙ্গরওাব্ফে উব্েখঔত অন্ত্েচব্েখিয অফস্থান  খযঘয়

াকয যওায

তন্তুফাম ফা তাৌঁখত: ফাাংরাম 'নফ াঔ' ফব্র খযখঘত নমখট চাখতয ভব্ধে এওখট উব্েঔব্মাকে চাখত র তন্তুফাম। অখত
প্রাঘীনওার শ্রেব্ও ফাাংরাম ফস্ত্রখল্প খফব্ল ুনাভ অচষন ওব্যখঙর। খওন্তু প্রাঘীন মুক শ্রেব্ও আধুখনও মুক মষন্ত্ ফহু বফব্দ্খও
খক্ত ফাাংরাম খঘযাঘখযত ঐখতোরী ফস্ত্র খল্পব্ও বাং ওব্যব্ঙ। ভধেমুব্কয ফহু চাখত স্বখনবষয শ্রকাষ্ঠী কব্  তুব্রখঙব্রা।
াভাখচও অফস্থানকত খদ্ও খদ্ব্ম খফঘায ওযব্র তাব্দ্য ভাব্চ স্থান শ্রভাব্টই ম্মানচনও স্থাব্ন খঙর না। অেঘ তাযাই ভানফ
চাখতয রজ্জা খনফাযি ওযত। অেষননখতও  াভাখচও অফস্থানকত খদ্ব্ম তাযা খঙর ভাব্চয খনঘুতরাম। ঘতুদ্ষ তােীয
খদ্ব্ও তাযা 'নফ াঔ'-এয অন্ত্বুষক্ত ন। ভাব্চ অফস্থানকত খদ্ও খদ্ব্ম তাযা খফখবন্ন শ্রেখিব্ত খফবক্ত খঙর। মো-ুযন্দযী, ভধু
ওযী, অন তাৌঁখত, এঙা া ফধষভানী,ভান্দাযনী, ভখক, যাঢী প্রবৃখত। খফখবন্ন এরাওা খবখিও তাযা খফখবন্ন শ্রেখিব্ত খফবক্ত ব্ম
আরাদ্া আরাদ্া বাব্ফ নাভ ধাযি ওব্য োব্ও। ফতষভাব্ন অতোধুখনও প্রমুখক্ত খফদ্ো  উন্নত ভাব্নয ওা  বতযীয মন্ত্রাখত
ফেফায ওযাম অল্প ফেম অল্প ভব্ম অখধও খযভাব্িয ফস্ত্র উৎাদ্ন ওব্য ব্র ফাাংরায শ্রঘযাও ঐখতোরী তিতঘাখরত তাৌঁত
খল্প বাংব্য ভুব্ঔ এখকব্ম ঘব্রব্ঙ। চীখফওা কত খদ্ও শ্রেব্ও বখফলেৎ অখনখিত ব্ম  াম ভাব্চ তাব্দ্য অফস্থান খনম্নভুঔী
ব্ত ঘব্রব্ঙ।
ভারাওায চাখত: ভব্ধেমুব্কয এওাখধও ভঙ্গরওাব্ফে এই চাখতখট উব্েঔ যব্মব্ঙ। তাযা ভাব্চয শুদ্ধ ূদ্র নাব্ভ খযখঘত।
ভাব্চ অেষননখতও  ফিষকত খদ্ও খদ্ব্ম খনঘুতরাম ফফা ওযব্র ভাঙ্গখরও অনুষ্ঠান ম্পন্ন ওযব্ত উচ্চ ফব্িষয ভানুল এই
চাখতব্ও এখকব্ম শ্রমব্ত াব্যখন। তাই তাব্দ্য তৎওারীন ভব্ম এওখট খফব্ল স্থান খঙর। ভাব্চ এব্দ্য অফস্থান খঙর খফখবন্ন
ভাঙ্গখরও অনুষ্ঠাব্ন পুর শ্রমাকান শ্রদ্মা। এঙা া ুষ্প ঘমন, শ্রদ্ফ ভখন্দয পুর শ্রমাকাব্না, খফফাব্য শ্রটায, খফখবন্ন শ্রারায
বতখয শ্রঔরনা, খয াচাব্নায াভগ্রী, ইতোখদ্ বতখয  খফখক্র ওব্য চীফন  চীখফওা খনফষা ওযব্তা। এব্দ্য স্পষ ওযা কঙ্গাচর
ব্রাহ্মিযা স্পষ ওব্যন। ফতষভাব্ন ভারদ্া শ্রচরাব্ত ভারাওাব্যয দুখট শ্রেখিখফবাচন রক্ষে ওযা শ্রকব্ঙ। মো-পুরওাটা ভারী
শ্রদ্াওাখন ভারী। খফখবন্ন অনুষ্ঠাব্ন পুব্রয দ্বাযা অরাংওযব্নয ওাব্চয ভধে খদ্ব্ম খনব্চব্দ্য নান্দখনও খল্প শ্র ন্দমষ খদ্ওখট
চনভব্ক্ষ তুব্র ধব্যব্ঙ। ওখফওেন ওৃত 'অবমাভঙ্গর ওাব্ফে' ওারব্ওতু নফখনখভষত গুচযাট যাব্চে চাখতখটয পুর শ্রচাকাব্নায
ওাব্চ উজ্জর উখস্থখত রক্ষ ওযা শ্রকব্ঙ। খওন্তু ফতষভাব্ন ভাব্চ তাব্দ্য আয পুর  শ্রারায ওাচ খনভষাব্িয ওাব্চয ভব্ধে
ীভাফদ্ধ শ্রনই। তাযা ঙখ ব্ম ব্ ব্ঙ ভাব্চয ফৃিয  ওভষ শ্রক্ষব্ত্র। খক্ষা-দ্ীক্ষায উন্নখত খটাম ফা শ্রওউ শ্রওউ আখেষও খদ্ও
খদ্ব্ম স্বাফরম্বী মাম ভাব্চ তাব্দ্য ভমষাদ্া ফৃখদ্ধ শ্রব্মব্ঙ।
ূত্রধয শ্রেখি: অখত প্রাঘীনওার শ্রেব্ও বেতা াংস্কৃখত খফওাব্ খফখবন্ন খল্প, ভে ভখন্দয খনভষাব্ি, স্থাতে খল্প,ওরা খল্প,
অেনখল্প প্রবৃখত শ্রক্ষব্ত্র ূত্রধয নাভও চাখতখটয ওাব্ঙ ভানফ ভাব্চ ঋিী। ওাযন তাযাই বাযব্তয খল্প  প্রাঘীন ঐখতব্েয
খনভষামও  যক্ষও। তাযা খনব্চব্দ্য খফশ্বওভষায ুত্র ফব্র ভব্ন ওযব্তন। ফাাংরাম তাযা খযখঘত খঙব্রন ূত্রধয নাব্ভ। ভাব্চ
তাব্দ্য ূব্ফষ অফস্থানকত খদ্ও খদ্ব্ম ঘাযখট শ্রেখিয বাক খঙর খওন্তু ফতষভাব্ন ফহু শ্রেখিয বাক যব্মব্ঙ। অনোনে খনম্নফকষীম শ্রেব্ও
এব্দ্য অফস্থান এওটু উব্চ্চ খঙর তাই ব্রাহ্মি ুব্যাখতযা এব্দ্যব্ও অফোয শ্রঘাব্ঔ শ্রদ্ঔব্তন না। খযাংঔোব্ন শ্রদ্ঔা শ্রকব্ঙ
এযা ভূরত ঘখব্ব যকনা, া া, হুকখর, শ্রভখদ্নীুয, এফাং ভারদ্া শ্রচরাব্ত ফফা ওব্য। তব্ফ ভারদ্ শ্রচরাম প্রঘুয
ূফষফঙ্গীম ূত্র ধব্য এঔাব্ন ফখত স্থান ওব্যব্ঙ। ভূর ওাযি শ্রঔানওায যাচননখতও অযাচওতা এফাং খফধভষীব্দ্য অতোঘায।
তাই ফাধে ব্ম তাযা খনব্চব্দ্য ভান ম্ভ্রভ ফাৌঁঘাব্ত াচায াচায ূত্রধয ফাগাখরযা খনচ ফত ফাখ  , চখভয বাক ওব্য খন স্ব
ব্ম এব্দ্ব্ এব্ ভারদ্াম স্থামীবাব্ফ ফফা শুরু ওব্যব্ঙ। তব্ফ ূত্রধয নাভও চাখতখট খব্রখট আভর শ্রেব্ওই অনোনে
চাখতয ভব্তাই তপখরী চাখতবুক্ত ব্ম ব্ ব্ঙ। এব্দ্য ভব্ধে খফধফা খফফা, খফফা খফব্চ্ছদ্,খফখবন্ন াংস্কায প্রঘখরত যব্মব্ঙ।
ফতষভাব্ন আধুখনও খক্ষা তাযা গ্রি ওব্যব্ঙ। খফখবন্ন উৎফ াফষব্িয ভব্ধে খফশ্বওভষা ূচাব্ও এব্দ্য প্রধান উৎফ ফব্র ভব্ন
ওব্য। ফতষভাব্ন ভাব্চ তাযা ওাষ্ঠ চাত আফাফত্র খনভষাি ওব্য খদ্নভচুয খব্ব্ফ অফস্থান ওযব্ঙন। ফতষভাব্ন াভাখচও
দ্ভমষাদ্া এফাং অফস্থান ফই তায আখেষও অফস্থায উয খনবষয ওব্য োব্ও।
ফারুই চাখত: ান ঘাল ওাযীযা াধাযিত ফরুই চাখত ফব্র খযখঘত। খিভফব্ঙ্গয প্রাম ফ শ্রচরাব্তই তাযা ওভব্ফখ াংখফদ্ধ
ফফা ওব্য। তব্ফ া া, হুকখর, শ্রভখদ্নীুয, ঘখব্ব যকনা, ভারদ্া প্রবৃখত শ্রচরাব্ত ফারুব্দ্য শ্রদ্ঔব্ত ামা মাম।
ভাব্চ অফস্থানকত খদ্ও খদ্ব্ম ফারুইব্দ্য ঘাযখট শ্রেখি খফবাচন যব্মব্ঙ। মো যাঢী, ফব্যন্ন, নাোন, শ্রওাটা। ূব্ফষই এব্দ্য
ভব্ধে ফারেখফফা খফফা প্রঘরন খঙর। ভূরত ব্কাব্ত্রয ভব্ধেই এব্দ্য খফফা ম। এব্দ্য ভাব্চ ুরুব্লযা ফহু খফফা ওব্য
োব্ওন। এব্দ্য খফফাব্য ওনোি প্রঘখরত খঙর। এব্দ্য ভাচ খঙর শ্রকাষ্ঠী শ্রওখন্নও। ফতষভাব্ন াভাখচও যাচননখতও
অেষননখতও শ্রপ্রখক্ষব্ত তাব্দ্য াভাখচও অফস্থাব্নয ফহু খযফতষন খব্টব্ঙ। চাখতখটয স্ববাফভূরত নযভ প্রওৃখতয। ফতষভান ভাব্চ
তাব্দ্য অফস্থান ভধেভ প্রওৃখতয। তাযা ভূরত আঘাযখনষ্ঠ শ্রদ্ফী রক্ষ্মী, ভনা, ঘিী শ্রদ্ফীয ূচা ওব্য োব্ও। তাব্দ্য ভব্ধে শ্রওউ
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ভঙ্গরওাব্ফে উব্েখঔত অন্ত্েচব্েখিয অফস্থান  খযঘয়

াকয যওায

শ্রওউ শ্ররাব্ওয ভব্নাযঞ্জন শ্রদ্ফায চনে খফখবন্ন ভঙ্গরকীত শ্রমভন ভনাভঙ্গর ফা ভনায বাান ারা ওব্য কান শ্রকব্ম  অখবনম
ওব্য দ্ষওব্দ্য আনন্দ খদ্ব্ম োব্ওন।
ভুখঘ চাখত: ফাাংরাম চনচাখতব্ত বফখঘত্রেূিষ। ম্ভফত াশ্বষফতষী যাচে শ্রেব্ও ফহুর খযভাব্ি ফাাংরাব্ত প্রব্ফ ওব্যব্ঙ এই
চাখতখট। াধাযনত গ্রাব্ভয খত্রীভানায ফাইব্য এব্দ্য ফফা। এঙা া ব্যয উওব্ে খফখবন্ন স্থাব্ন ফফা ওব্য। এযা
খফখবন্ন চামকাম খফখবন্ন নাব্ভ খযখঘত। শ্রমভন- ভুখঘ, ঋখল, ঘাভায, যখফদ্া। এযা শুয ঙার ঙাখ ব্ম তা খদ্ব্ম ঘাভ ায চুব্তা,
ফোক, আফাফত্র, ফাদ্ে মন্ত্র, বতখয ওব্য। ভাব্চ অফস্থানকত খদ্ও শ্রেব্ও তাযা ভাব্চয এব্ওফাব্য তরানীব্ত অফস্থান ওব্য।
চাখতখটয উৎখিব্ত প্রঘখরত অব্নও ুযান ওাখনী যব্মব্ঙ। অব্নব্ওয ভব্ত এৌঁযা খব্ফয খাভ শ্রেব্ও উৎখি ব্মব্ঙ।
ভধেমুব্ক তাব্দ্ দুখট শ্রেখিখফবাক খঙর। ফ  বাখকমা আয শ্রঙাট বাখকমা। এব্দ্য ভব্ধে শ্রঙাট বাখটমাযা ঘব্ভষয ওাচ ওযত। অখক্ষা
 অব্ঘতনতা োওাম তাব্দ্য ভব্ধে োব্নয খফওা খব্টখন। পব্র ফিষখন্দুযা তাব্দ্যব্ও নানাবাব্ফ েখওব্ম এব্ব্ঙ এফাং
ওব্যব্ঙ যওভ ুব্মাক-ুখফধা শ্রেব্ও ফখিত। তাযা বফ বফষ্ণফ ধব্ভষ খফশ্বাী ব্র অনোনে শ্রদ্ফ-শ্রদ্ফীব্ও েদ্ধায ব্ঙ্গই স্মযি
ওযত। ফতষভাব্ন তাব্দ্য াভাখচও অফস্থান খনব্ম্ন। ভতিত চাখত তাব্ও খৃনায শ্রঘাব্ঔ শ্রদ্ব্ঔ। উচ্চ শ্রেখি ভাচ তাব্দ্য ব্ঙ্গ ভতিত
যওভ দ্ূয্ব ফচাম শ্রযব্ঔ ঘব্র। পব্র চাখতখট ওভষব্ক্ষব্ত্র নানা ফঞ্ছনায খওায ম। পব্র আখেষও  াভাখচও খদ্ব্ম তাযা
উন্নত ব্ত াযব্ঙ না। চাখতখটব্ও যওাখযবাব্ফ খফখবন্ন আইন  প্রওব্ল্পয ভাধেব্ভ উন্নত ওযায চনে খফখবন্ন দ্ব্ক্ষ গ্রি
ওব্যব্ঙ। ব্র তাযা খক্ষা-দ্ীক্ষা  ঘাওখয শ্রক্ষব্ত্র নানা ুখফধা াব্চ্ছ। তাব্দ্যব্ও মাব্ত শ্রওউ অফোয শ্রঘাব্ঔ না শ্রদ্ব্ঔ তায
চনে যওাখয বাব্ফ খফখবন্ন দ্ব্ক্ষ গ্রি ওযা ব্মব্ঙ। তাযা খনম্নখফিঘাযী পব্র চীফন-মাব্নয ভান  অনুন্নত।
শ্রম ভতিত চাখত-উচাখতয উব্েঔ ওযা ব্রা তাযা ভধেমুব্ক াধাযিত খনম্নফকষীম ভাব্চয খযভিব্রয ভব্ধে ফফা
ওযত। উচ্চফিষ খন্দুভাব্চয াংস্পব্ষ আায ুব্মাক তাব্দ্য খঙব্রা না। পব্র উন্নত খক্ষা  োন-খফোব্নয আব্রা আব্ত
াব্যখন। ভাব্চয খফখবন্ন অন্খফশ্বা ওুাংস্কাব্যয প্রখত শ্রও তূর ৃখি ওব্য তা শ্রেব্ও ভুখক্তয ে ঔুৌঁব্চ শ্রফয ওযব্ত াব্যখন।
ভধেমুকীম ধভষ বাফনা ম্পব্ওষ শ্রও তূর ৃখি ওব্য নফচাকযব্িয আব্রায দ্বাযা খনব্চদ্যব্ও শ্রভব্র ধযব্ত াব্যখন। াভাখচও
ব্ঘতনতায অবাফ, অখক্ষা  ওুখক্ষায প্রবাফ, অেষননখতও দুযফস্থা, াংওীিষ ধভষীম শ্রকাৌঁ াখভয শ্রকারও ধাৌঁধাম ব্  ভাব্চ
এব্ওফাব্য তরানীব্ত অফস্থান ওব্য এই ভতিত খনম্নফকষীম চনচাখত। াভন্ত্তাখন্ত্রও ভাচ ফেফস্থাম শ্রকাষ্ঠী শ্রওখন্নও ভাচ এই
ভতিত খনম্নফকষীম চাখতব্ও ওব্য শ্রযব্ঔখঙর দ্দ্খরত। াংওীিষ দ্রাদ্খর তাব্দ্যব্ও এব্ও অব্যয শ্রেব্ও ওব্য শ্রযব্ঔখঙর খফখচ্ছন্ন।
তাব্দ্যব্ও স্বাধীনবাব্ফ বাফনা খঘন্ত্া ওযায অফওা শ্রদ্মা মখন। শ্রভাটা বাত শ্রভাটা ওা  অেষাৎ চীফব্নয নূেনতভ ঘাখদ্াটুওু
াংগ্র ওযব্তই চীফব্নয শ্রফখ ভম অখতফাখত ব্ম শ্রমত। ধীব্য ধীব্য তাব্দ্য চীফব্ন খযফতষন শ্রদ্ঔা খদ্র। তাযা এওখত্রত
ব্রা কব্  তুরর খফখবন্ন াংকেন। ভাচ ব্ম উের ফেখক্তব্ওখন্নও। ফোখক্ত স্বাধীনতা ভুঔে ব্ম শ্রদ্ঔা খদ্র। তাযা এওখত্রত ব্ত
খঔর। ভধেমুব্কয ধোন ধাযিা শ্রেব্ও শ্রফখযব্ম এব্রা। নফচাকযব্িয বাফধাযাম খখক্ষত র। অনোব্ময খফরুব্দ্ধ কব্  তুরর
প্রখতব্যাধ। ভাব্চয খফখবন্ন তিতব্যয ভানুব্লয ব্ঙ্গ খটর শ্রভরফন্ন। খনচ ক্ষভতাফব্র প্রভাি ওযব্রা তাযা খফখবন্ন শ্রযাব্কয
বাইযাব্য (াংক্রভি) ভত শ্রঙাৌঁমাব্ঘ নম। তাযা উচ্চফব্িষয ভব্তাই যক্ত ভাাংব্ ক া ভানুল। াভাখচও উব্িাযি খটর তাব্দ্য।
ভধেমুব্ক খনম্নফকষীম অন্ত্েচব্েখি শ্রেখিয ওো গুরু্বওাব্য বাফা মখন আচব্ওয ভত। উচ্চ চাখতয চনব্কাষ্ঠীয ভানুল ফষদ্া
খনম্নফকষীব্দ্য ওব্য শ্রযব্ঔখঙর দ্দ্খরত। খওন্তু ফতষভাব্ন শ্রই খঘত্রখট ু ব্যাটা না ব্র অব্নওটাই ফদ্ব্র শ্রকব্ঙ। ভাব্চ অন্ত্েচ
শ্রেখিয উন্নমব্নয চনে খরখঔত ব্মব্ঙ াংখফধান তাব্ত উখেখঔত ব্মব্ঙ াব্ভেয অখধওায, অস্পৃেতা খনফাযি, খক্ষা 
যওাখয ঘাওখযয শ্রক্ষব্ত্র াংযক্ষি, াভাখচও অনোব্ময খফরুদ্ধ নোম খফঘায, তাব্দ্য প্রখত বফলভেভূরও আঘযব্িয খফরুদ্ধতা
প্রবৃখত শ্রক্ষব্ত্র ইখতফাঘও দ্ৃখিবখঙ্গ বাযতীম াংখফধাব্নয খফখবন্ন ধাযাম উখেখঔত ব্মব্ঙ।
ামও গ্রন্থখঞ্জ :
১। ঘব্ট্টাাধোয় ফখেভঘন্ন, ফখেভঘব্ন্নয ফাগাখর উৎখি ীলষও প্রফন্, "ফঙ্গদ্ষন খত্রওা", ১২৮৭ ফঙ্গাে, ভাখ াংঔো।
২। যাম নীাযযঞ্জন, "ফাগাখরয ইখতা আখদ্ফষ", ২ম াংস্কযি, আখশ্বন ১৪০২ ফঙ্গাে। শ্র চব্নে-ফাগাখরয বালা  াংস্কৃখত (এওাদ্
শ্রেখি) খিভফঙ্গ উচ্চভাধেখভও খক্ষা াংদ্। াফখরব্ওন্স-ফুও খখিব্ওট প্রাইব্বট খরখভব্ট । ৃষ্ঠা নম্বয-৮
৩। ঘক্রফতষী রূযাভ, ‚ধভষভঙ্গর ওাফে" বূখভওা  ম্পাদ্না অক্ষম ওুভায ওমার। ঘতুেষ ভুদ্রন, আকস্ট ২০১৫, ওাগুয মাত্রাারা
মাত্রাারা, বাযফী প্রওানা, ৃষ্ঠা াংঔো ২৫৮।
৪। শ্রভা আেুর াই  আব্নামায াা ম্পাখদ্ত 'ঘমষাকীখতওা' ঢাওা ১৯৭৩ িী , দ্ াংঔো ১০।
৫। ঘক্রফতষী রূযাভ, "ধভষ ভঙ্গরওাফে‛, "চাকাযি ারা‛, ৃষ্ঠা াংঔো -৩৩২।
৬। ঘক্রফতষী রূযাভ, "ধভষভঙ্গর ওাফে", চাকযি ারা, ৃষ্ঠা াংঔো -৩৯৭।
৭। ঘক্রফতষী খনযাভ, "ধভষভঙ্গর ওাফে‛, ম্পাদ্ও েী ীমূল ওাখন্ত্ ভুঔাত্র, ওখরওাতা খফশ্বখফদ্োরম ২০১২ খিস্টাে।
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