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Abstract 

The Karbi and Bodo are the important ethnic groups in North-East India and who hold rich 

and unique traditional knowledge. They are the true ethnic tribal community. In Assam, 

surrounding area of Khetri of Dimoria block of the district of Kamrup (Metro), a large 

number of Karbi and Bodo people live there. They are involved in many types of cultural 

expressions, agricultural, indigenous medicinal thought etc. which are related to traditional 

knowledge and this generally has been passed on from generation to generation. 

Traditional knowledge generally refers to traditional knowledge systems embedded in the 

cultural traditions of regional, indigenous, ethnic groups or local communities. It includes 

different types of knowledge about traditional technologies of subsistence (e.g. tools and 

techniques for hunting or agriculture), folk medicines, traditional preservation techniques 

of different materials and ecological knowledge etc. The Karbi and Bodo are preserving 

their own traditional knowledge in terms of daily life practices. It is used among those 

ethnic people as a part of their culture and it is most significant and important aspect of 

Bodo and Karbi people. In this paper, we have documented the traditional knowledge and 

discussed on different types of traditional techniques among the Bodo and Karbi people of 

Khetri are.  
 

Key Words: Karbi, Bodo, Traditional Knowledge, Folk Medicine, Preservation. 
 

১. বূর্ভওা : উত্তয-ূফি বাযমতয ঐর্তযাশ্রয়ী চনচার্তমদয ভমধয ওার্ফি  ক্ষফাম া চনচার্তদ্বয় াংস্কৃর্তও ঐর্তময 

বাবফশ্বমিভয়  বাযমতয উত্তয-ূফিাংময নযতভ যাচয র ভ  এআ যামচয নযানয চনচার্তয াাার্ ওার্ফি  

ক্ষফাম া চনচার্তয ভানুমলয ফফা যময়মঙ  ওার্ফি  ক্ষফাম া—এআ দুআ চনচার্তয ন্তকিত ভানুমলযা তামদয 

বাবফশ্বমিভয় াংস্কৃর্তও ঐর্তয-ধাযামও ফংযম্পযায় ফন ওময ঘমরমঙ  ঐর্তযকত ধাযায এওর্ট চীফ াঔা র 

ঐর্তযভয় জ্ঞান ফা ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞান ফা Traditional Knowledge  মভয র্ডমভার্যয়া ব্লমওয ন্তকিত ক্ষেত্রী 

ঞ্চমরয ওার্ফি  ক্ষফাম া চনচার্তয য ক্ষেত্রভীোয ভাধযমভ তামদয ংস্কৃর্তয ফহুভুঔী ঘরনমও তুমর ধযা ম্ভফ  

এয ভমধয র্ফমল ওময ফরমত য় ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞামনয ওথা   ক্ষেত্রী এরাওায ওার্ফি  ক্ষফাম া চনচার্তভূ ঔাদয 

প্রস্তুতওযণ ক্ষথমও শুরু ওময, ানীয় ংগ্র  ংযেণ, ঔাদযয ংগ্র  ংযেণ, জ্বারানী ংগ্র  ংযেণ, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Region
http://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples
http://en.wikipedia.org/wiki/Community
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দদনর্িন চীফমন ফযফহৃত র্ফর্বন্ন উাদন ংগ্র  ংযেণ এফং কৃর্নভিাণ দরী, শু র্ওায, ওৃর্লওাচ — র্ফর্বন্ন 

ক্ষেমত্র ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞামনয ধাযামও রারন-ারন ওযমঙ  ওার্ফি এফং ক্ষফাম া চনচার্তয দদর্নও চীফনাবযামও 

যার্য মিমফেণ ামে, তামদয ভমধয প্রঘর্রত উর্ির্ঔত ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞানমও এ র্নফমে ফহুমওৌর্ণও র্দও ক্ষথমও 

র্ফঘায  র্ফমেলণ ওযা ময়মঙ  
 

২. ক্ষেত্রী ঞ্চমরয ওার্ফি  ক্ষফাম া চনচার্তদ্বময়য ংর্েপ্ত র্যঘয় : মভয অথি-ভাচ-াংস্কৃর্তও 

র্যওাঠামভা ভৃদ্ধ ময়মঙ র্ফর্বন্ন ম্প্রদাময়য াফস্থানভূরও ফর্ত স্থামনয পমর  বালা, ধভি র্নর্ফিমমল র্ফর্বন্ন 

চার্ত উচার্তয ংর্ভশ্রণ  ভন্বয় প্রর্িয়ায় ফৃত্তয র্ভয়া চার্তয ফতিভান রূ র্যরর্েত য়  অয এআ রূ 

র্যগ্র ওমযআ ংকর্ঠত র্ভয়া চার্তত্তা  র্ির্ট ানাধীন বাযতফমলি ঘা ঘাল প্রামযয চনয ফাংরা, র্ফায, 

র্ লযা, ভধযপ্রমদ, ন্ধ্রপ্রমদ র্ফর্বন্ন স্থান ক্ষথমও নানার্ফধ উচার্ত ম্প্রদায়মও ঘা-শ্রর্ভও র্মমফ র্নমুক্ত ওযা 

য়  এমদয ভমধয তাাঁর্ত, ভুণ্ডা, ওুর্ভি, ক্ষওার, ক্ষঔর্যয়া, াযা, ফয, যাাঁ, ওার্ফি, র্তয়া এফং াাঁতার— এআফ 

চনচার্তমকাষ্ঠী র্ভয়া ভামচয ঙ্গীবূত ময় র্ভয়া ংস্কৃর্তমও ভৃদ্ধ ওমযমঙ  অভামদয অমরাঘয র্ফলয় ওার্ফি 

 ক্ষফাম া চনচার্তদ্বয়  ক্ষতচার ক্ষটযমনয ভমত ওার্ফি চনচার্ত ভমঙ্গারীয় নৃ-ক্ষকাষ্ঠীয র্ঘনা-র্তব্বর্ত াঔায ন্তকিত  

এমদয বালা র্তব্বতী-ফভিী বালা ফংচাত  
১ 
নয র্দমও ক্ষফাম া চনচার্ত, উত্ত-ূফি বাযমতয ভ যামচযয নযতভ 

চনচার্ত, প্রাঘীন বালামকাষ্ঠীয অর্দ ফার্িা  মভয াভর্গ্রও চনচার্তয (Tribe) র্নর্যমঔ প্রায় ঘর্ি তাং 

ক্ষফাম া চনচার্ত  চনংঔযায র্নর্যমঔ ক্ষফাম া চনচার্তয মযআ ওার্ফিমদয ফস্থান  
 

     মভয ওাভরূ (ভানকয) ক্ষচরায র্ডমভার্যয়া ব্লমওয এফং ক্ষেত্রী এরাওা র্ধনস্ত ার্ন্তুয, ফ ধুর্রয়া এফং 

ক্ষতমতর্রগুর্  গ্রামভ অভযা ভীো ওামি ম্পন্ন ওর্য  ক্ষরাওংস্কৃর্তয র্ফর্বন্ন উাদামন ভৃদ্ধ এআ ঞ্চরর্ট  এঔামন 

দু’র্ট চনচার্তয ন্তবূিক্ত ভানুমলয অর্ধওয র্যরর্েত য়, ক্ষমভন- ক্ষফাম া এফং ওার্ফি  ার্ন্তুয গ্রামভ প্রায় ১৫০ খয 

ক্ষফাম া চনচার্তয ফফা  গ্রাভর্ট র্ডমভার্যয়া উন্নয়ন র্যলমদয ক্ষটাাতরী (৬৩ নং) ঞ্চাময়মতয ন্তিকত  নয 

র্দমও ক্ষতমতর্রগুর্  ওার্ফি ম্প্রদায় ধুযর্লত এরাওা  এঔামন প্রায় ৮০-৯০ খয ওার্ফি র্যফায ফফা ওময  ওার্ফি 

ভর্রাযা তাাঁত ক্ষফানায় র্ফমল াযদিী  ফ ঢুর্রয়া গ্রামভ ঢুর্রমদয ফর্ত ক্ষফর্  এযা ওার্ফি চনচার্তয ন্তিবুক্ত  

ভীোমেমত্র র্কময় ওার্ফি এফং ক্ষফাম া চনচার্তমদয য ভীো ঘার্রময় ফহুমওৌর্ণও র্দও ক্ষথমও ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞান 

ংিান্ত তথয ংগ্র ওযা ময়মঙ  
 

৩. নুতৃ তত্ত্ব  দ্ধর্ত : মভয ওাভরূ ক্ষচরায র্ডমভার্যয়া ব্লমওয ক্ষেত্রীয ািফতিী এরাওায় ৩ এর্প্রর ২০১৬ 

ক্ষথমও ৯ এর্প্রর ২০১৬ মিন্ত ভীোওামি ম্পন্ন ওর্য  উর্িষ্ট চনচার্ত (Target Group) র্ামফ অভাযা াভমন 

ক্ষযমঔর্ঙরাভ ওার্ফি, র্তয়া এফং ক্ষফাম া চনচার্তমদয  তথয ংগ্রময চনয অভযা মিমফেণ, াোৎওায দ্ধর্ত 

এফং প্রময়াচন ভার্পও ক্ষও স্টার্ডয াাময র্নময়র্ঙ  মিমফেণ দ্ধর্তমত অভযা যার্য ংকর্ঠতবামফ প্রতযে 

ংগ্রণ ওমযর্ঙ  অয াোৎওায ক্ষনফায ভয় ংকর্ঠত এফং ংকর্ঠত দু’ধযমনযআ াোৎওায ক্ষনয়া ময়মঙ  

াোৎওাযওারীন প্রশ্ন ওযা ময়র্ঙর ফদ্ধপ্রান্ত এফং ভুক্তপ্রান্ত দু’ধযমনয প্রশ্ন  প্রঙ্গত উমিঔয অভামদয এআ ভীো 

দু’বামফ ংকর্ঠত ওযা য়  ক্ষমভন— চনচার্তয খময খময র্কময়, ক্ষমঔান ক্ষথমও অভযা চনচার্তয ধাযাফার্ও 

প্রফার্ত চীফনধাযামও ঘােু ক্ষদঔমত ক্ষময়র্ঙ, মামও অভযা ফরমত ার্য ‘Actual setting of daily life’  অয 

তামদয ক্ষম র্বওযণভূরও র্ল্প অমঙ, ক্ষ ম্পমওি মথামথ তথয ংগ্রময চনয উক্ত র্যমফম, অমযার্ত ফস্থা 

ৃর্ষ্ট ওময তামদয র্ল্প ুলভামও প্রদিন ওযামনায ফযফস্থা ওযা য়  মর্দ এআ র্ফলয়র্ট অমরাঘয প্রফমেয 

অমরাঘনায র্ফলয় নয়  ঐর্তযাশ্রয়ী ক্ষরাওায়ত জ্ঞান, প্রমুর্ক্ত আতযার্দ র্ফলয় ম্পমওি তথয ক্ষনফায চনয 

উমিযভুঔীনবামফ তামদয ওামঙআ র্কময়র্ঙ, মাযা এআ র্ফলয়গুর্র ম্পমওি ফকত  
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৪. ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞান (Traditional Knowledge) : ওার্ফি  ক্ষফাম া চনচার্তকণ ফংযম্পযাকতবামফ ক্ষদীয় 

জ্ঞামনয যেও  চনচার্তদ্বময়য দদর্নও চীফনাবযামও মিমফেণ ওযমর ক্ষদঔা মামফ ক্ষম, দদনর্িন ফযফামযয প্রায় 

প্রমতযওর্ট ক্ষেমত্রআ এযা ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞামনয অশ্রয় র্নময় থামও  ক্ষমভন— ঔাদয প্রস্তুর্তওযণ, ানীয় ংগ্র  

ংযেণ, ঔাদযয ংগ্র  ংযেণ, জ্বারানী ংগ্র  ংযেণ, দদনর্িন চীফমন ফযফহৃত র্ফর্বন্ন উাদান ংগ্র 

 ংযেণ এফং কৃর্নভিাণ দরী, শু র্ওায, ওৃর্লওাচ আতযার্দ— র্ফর্বন্ন ক্ষেমত্র চনচার্ত ভূ ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞানমও 

ফরম্বন ওময  অমরাঘনায ুর্ফধামথি অভযা ক্ষগুর্রমও ওময়ওর্ট বামক বাক ওময র্নময়র্ঙ  ক্ষমভন —  
 

১. ংগ্র  ংযেণ প্রণারী                  

২. কৃর্নভিাণ দরী 

৩. ঐর্তযাশ্রয়ী র্ওায দ্ধর্ত 

৪. ওৃর্লওাচ মৃ্পক্ত ঐর্তযজ্ঞান  

৫. যম্পযাকত ক্ষরাওর্ঘর্ওৎা প্রণারী  ক্ষরাওলধ আতযার্দ   
 

৪.১. ংগ্র  ংযেণ প্রণারী : ঔাদয, ানীয় চর, ঔাদযয, জ্বারানী আতযার্দ দদনর্িন চীফমন ফযফহৃত র্ফর্বন্ন 

উাদন ংগ্র  ংযেণ ওযমত উচার্ত ভূ ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞানমও ওামচ রাকায়  এআ ংিান্ত ভীোপ্রাপ্ত ক্ষম 

উাদান ায়া র্কময়মঙ তামও এবামফ ক্ষশ্রর্ণর্ফনযা ওযা মায়:    

১. ঔাদযফস্তু ংগ্র  ংযেণ          

২. ানীয়-চর ংগ্র  ংযেণ 

৩. জ্বারানী ংগ্র  ংযেণ 

৪. দদনর্িন চীফমন ফযফহৃত উাদন ংগ্র  ংযেণ আতযার্দ   
 

৪.১.১. ঔাদযফস্তু ংগ্র  ংযেণ : ঔাদযফস্তু বর্ফলযমতয ফযফামযয চনয ংযেণ ওময যাঔায যীর্ত ফহু প্রাঘীন 

ওামরয  তমফ অধুর্নওতায ক্ষঙাাঁয়ায় তায মনও র্যফতিন এমমঙ  র্ওন্তু চনচার্তযা এঔন নাতন দ্ধর্ত ফা 

ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞামনয (Traditional Knowledge) য র্নবিয ওময ঔাদযফস্তু প্রস্তুত এফং ংগ্র  ংযেণ ওময  

ক্ষমভন— ভাঙ ংগ্র  ংযেণ, াটাতা ংগ্র  ংযেণ, ুার্য ংগ্র  ংযেণ, ঔাদযয ংগ্র  ংযেণ 

আতযার্দ   
 

৪.১.১.১. ভাঙ ংগ্র  ংযেণ :  ঔাদয ংযেমণয এও প্রাঘীন দ্ধর্ত র ঔাদয ক্ষযামদ শুওামনা  ভাঙ ক্ষযামদ 

শুর্ওময় ংযেণ ওযা য়  ভাঙমও ক্ষযামদ যাঔা য় চর াযমণয চনয  ভামঙয ক্ষদম ক্ষম চর ফতিভান থামও তা 

ভাঙ াঁঘমন ায়তা ওময  ক্ষঔারা চায়কায় ফাতা এফং ক্ষযাদ ফযফায ওময ভাঙমও শুওামনায প্রথা মনও প্রাঘীন 

ওার ক্ষথমওআ ঘমর অমঙ  ক্ষফাম া  ওার্ফি চনচার্তযা তাআ ওময  ভামঙয ক্ষদময চমরয র্যভাণ ওমভ ক্ষকমর 

ফযাওমটর্যয়া ফা নযানয ণুচীফভূ চন্মামত ফা ফৃর্দ্ধ ক্ষমত াময না  পমর ভাঙ বামরা থামও    
 

     প্রথমভ ভাঙমও বামরা ওময ধুময় রফণ চমর র্ওঙুেণ ডুর্ফময় যাঔা য়  ময চর ছযামনায চনয ফাাঁময দতর্য  

ঘাটাআ ফা ঘারুর্ন ফা ভাদুমযয য ভাঙগুমরা র্ফর্ঙময় ূমিামরামও শুওামনা য়  ক্ষফাম া বালায় ঘারুর্নমও ফরা য় 

‘াংন্দ্রী’  প্রঔয ক্ষযামদ দু’র্তন র্দমনয ভমধয তা শুর্ওময় মায়  এভনটা ওযা য় ক্ষঙামটা ভামঙয ক্ষেমত্র  ফম া ভামঙয 

ক্ষেমত্র নার্ -বুর্   অাঁ দ্রুত ঘনীর ং ক্ষফয ওময ক্ষপমর র্দময় বামরা ওময ক্ষধাাঁয়া য়  ধাযামরা ঙুর্য র্দময় 

ভাঙগুমরামও ক্ষঘযা য়  এযয ূমফিয ভমতা চর ছর্যময় ক্ষঔারা অওাময র্নমঘ ঘাটাআ ফা ঘারুর্ন ফা ভাদুমযয য 

ভাঙগুমরামও শুওামনা য়  শুওমনা ভাঙ র্রর্থমনয ফযামক ফা প্লার্স্টও ফামে ংযেণ ওযা য় (র্ঘত্র নং- ১  ২)  

এভনটা ওযা য় ভূরত ক্ষফাম া চনচার্তয ক্ষেমত্র  
২
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    ওার্ফিযা মনওটা ঐ এওআবামফ ূমিামরামওয াামময ভাঙ চরূনয ওময  র্ওন্তু ক্ষযামদ ক্ষাওামনায য শুওমনা 

ভামঙয ভমধয এওধযমনয োয  নুন ক্ষভায়  এআ োয তাযা দতর্য ওময ওরাকামঙয ক্ষকা ায ং ক্ষথমও  

ওরাকামঙয ক্ষকা ায ং ক্ষযামদ শুর্ওময় তা অগুমন ক্ষা ামনা য়  অগুমন ক্ষা ামর তা ওামরা ধযমনয গুম া 

উাদান দতর্য য়  অঞ্চর্রও বালায় এমও ‘ঙাাঁয়’ ফমর  এযয ঐ ঙাাঁয়মও নাযমওমরয ‘ভামরায়’ থিাৎ নাযমওমরয 

ন্তঃবামক ক্ষম ক্ত ং থামও তায ভমধয ক্ষযমঔ তামত চর ক্ষদয়া য়  র্যণত নাযমওর ঙা ামর এআ ক্ত 

ভামরায় ায়া মায়  ভামরাময়য র্নমঘ এওটা র্ঙদ্র থামও  ঐ র্ঙদ্র র্দময় চর কর্ ময় র্নমঘ যাঔা ামত্র চভা য়  ঐ 

চভাওৃত উাদান মে োয  োয অয নুন চর ভার্ঔময় ভাঙমও এওর্দন ক্ষযামদ ক্ষযমঔ ক্ষদয়া য়  ভাঙগুর্র নযভ 

(ওার্ফি বালা- ওুভর) মর তা ফাাঁময ভমধয যাঔা য়  এটামও তামদয বালায় ফমর ‘ফাাঁময াফ’  এটা দতর্য ওযা 

য় ফাাঁ র্দময়  ফাাঁময দুআ র্কর্য ফা কামটয ভধযফতিী ং ক্ষওমট র্নময়, তায এওর্দও ক্ষঔারা যাঔা য়; অয এওর্দও 

ফাাঁময র্কর্য দ্বাযা ফে থামও  ক্ষম ভুঔ ক্ষঔারা থামও ক্ষর্দও র্দময় ঐ ভাঙগুর্র ক্ত ওার্ঠ দ্বাযা ক্ষঠম ক্ষঠম ফা র্টম 

র্টম ‘ফাাঁময ামফ’ প্রমফ ওযামনা য় (র্ঘত্র নং- ৩)  ামফয াভমনয র্দমও র্ওঙুটা ং পাাঁওা যাঔা য়  ঙাময়য 

ভণ্ড র্দময় ঐ পাওা ং ূণি ওযা য়  উমিঔয ওরাকামঙয ক্ষকা ায ং ুর্ ময় ক্ষম ঙায় প্রস্তুত ওযা ময়র্ঙর, তায 

ামথ চর র্ভর্ময় ঙাময়য ভণ্ড দতর্য ওযা য়  তমফ ঐ ভণ্ড ফাাঁময ামফয পাওা ংম ক্ষদয়ায অমক ভামঙয 

ময ওরা াতা র্দময় ক্ষদয়া য়, মামত ঐ ঙায় ভামঙয ামথ র্ভম ক্ষমমত না াময  এবামফ ংযর্েত ভাঙ র্তন 

ক্ষথমও ঘায ফঙয মাফৎ ক্ষযমঔ ক্ষদয়া মায় এফং প্রময়াচন ভমতা তা ঔায়া য়  ওার্ফি বালায় এআ ধযমনয ভাঙমও 

‘র্দর’ ফা ‘তভার’ ফমর  
৩
 

 

৪.১.১.২. াট াতা ংগ্র  ংযেণ : ওার্ফি চনচার্তয এওটা র্ফমল ঔাদয াটাতা  এযা াটাতামও শুর্ওময় 

ক্ষযমঔ র্ফর্বন্ন তর্য-তযওার্যয মঙ্গ ঔায়  াধাযণত াটাতা ওাাঁঘা ফস্থায় যামরা থামও  মঔন এটা ংগ্র ওযা 

য়, তঔন তা ওাাঁঘা থামও  ক্ষেত ক্ষথমও টাটওা তযতাচা ুষ্ট ফা ওর্ঘ াতা ংগ্র ওযা য়  ক্ষফর্যবাক াতা ক্ষাওায় 

ক্ষওমট ফা ক্ষাওা ক্ষরমক নষ্ট ময় মায়  তাআ ক্ষওফর ভাত্র র্যষ্কায র্যেন্ন, ক্ষাওায় ওাটা নয় এভন াতাগুর্রআ ঘয়ন 

ওযা য়  

   

র্ঘত্র নং ১ - ভাঙ ংযেণ ওময যাঔায 

াত্র ামত ক্ষফাম া যভণী ক্ষযার্ণী ক্ষফাম া 

র্ঘত্র নং ২ -  র্রর্থমনয যামওমট ং- 

যর্েত ভাঙ 

র্ঘত্র নং ৩ - ভাঙ ংযর্েত যাঔায 

াত্র ‘াফ’ 
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াতা যামরা ফায ওাযমণ তামত চর থামও  ক্ষ ওাযমণ 

াতায় দ্রুত ঘন ধময  তাআ র্যষ্কায র্যেন্ন াতাগুর্র ক্ষেত 

ক্ষথমও অনা ভাত্র অফায চর র্দময় ধুময় র্নময় ক্ষযামদ শুমওামত 

ক্ষদয়া য়  তা মঔন চরূনয ময় বামরাবামফ শুর্ওময় মায়, 

তঔন তা র্ফর্বন্ন ামত্র ক্ষযমঔ ক্ষদয়া য়  ক্ষফর্যবাক ক্ষেমত্র এআ 

শুওমনা াতা র্রর্থন যামওট ফা প্লার্স্টও ামত্র যাঔা য় (র্ঘত্র 

নং- ৪)  এআ ধযমনয ামত্র ায়া ফা ফায়ু প্রমফ ওযমত 

ামযনা  ায়া ফা ফায়ু াট াতামও ঔুফ তা াতার্  নযভ ওময 

ক্ষদয়  তামত তা ঔুফ তা াতার্  নষ্ট ময় ক্ষমমত াময  দীখির্দন 

ধময শুওমনা াট াতামও এবামফ ক্ষযমঔ ক্ষদয়া মায়  শুওমনা 

াতামও ফরা য় ‘ভযা াতা’  ময মঔন এআ াতা ঔাফায আো 

য়, তঔন তা কযভ চমর র্বর্চময় ধুময় ক্ষনয়া য়  এওওথায় 

ক্ষাধন ওযা য়  তাযয তা তযওার্যমত ক্ষদয়া য়  ভূরত ডার, ভামঙ এআ াতা ক্ষফর্ ফযফায ওযা য়  াট াতা 

র্দময় ক্ষম তযওার্য প্রস্তুত ওযা য় তামও ফরা য়  ‘ভযাাতায ঞ্জা’  
৪-৫

 
 

৪.১.১.৩. ুার্য ংগ্র  ংযেণ : ওার্ফিমদয ুার্য ংগ্র  ংযেণ দ্ধর্তর্ট াধাযণ  ুার্য কাঙ ক্ষথমও 

র্যক্ক ুার্য ংগ্র ওযা য়  তাযয ক্ষআ ুার্যয কাময় ক্ষম ঘাভ া ফা ক্ষঔাা থামও তা ঙা ামনা য়  এযয তা 

ক্ষযামদ শুর্ওময় ফযফায ওযা য়  এআ ভগ্র দ্ধর্তর্ট ওময়ওর্ট মিাময় ম্পন্ন য়  প্রথমভ কাঙ ক্ষথমও ওাাঁঘা ফস্থায় 

র্যক্ক ুার্যমও ংগ্র ওযা য়  ুার্য া ায ভয় রম্বা চাতীয় ফাাঁ ফযফায ওযা য়  তা র্দময়আ ুার্য া া 

য়  এঙা া ুার্য ক্ষমও রুদ ময় ক্ষকমর এওা এওাআ ম  মায়  এআ ুার্যগুর্র এওস্থামন কর্েত যাঔা য়   

ংগ্রীত ফা কর্েত ুার্যমও দা র্দময় ভাছ ফযাফয ক্ষওমট দু’টুওমযা ওযা য়  ঐ টুওমযা টুওমযা ুার্যয ক্ষঔাা 

ঙার্ ময় ক্ষযামদ শুমওামত ক্ষদয়া য় (র্ঘত্র নং- ৫  ৬)   অফায ওঔমনা ওঔমনা ংগ্রীত ফা কর্েত ুার্যমও না  

 

ক্ষওমটআ ক্ষযামদ ওময়ও র্দন শুমওামত ক্ষদয়া য়  তাযয ক্ষঔাা ফা ক্ষঔার ঙা ামনা য়  ওার্ফি বালায় এআ ক্ষঔাামও 

‘ফাওর’ ফমর  বামরা ভমতা ক্ষযাদ থাওমর দু’ঘায র্দমনআ ুার্য শুর্ওময় মায়  মতর্দন না বামরাবামফ ুার্য 

ক্ষাওায় থিাৎ ুার্যয ভমধয ক্ষম চর ফা যামরা বাফ অমঙ তা ুমযাুর্য চরূনয না য়, তমতার্দন তা ক্ষযাদ যাঔা 

য়  শুর্ওময় ক্ষকমর তা ঔাফায চনয ফযফায ওযা য়  এআ শুওমনা ফস্থায় ংযেণ ওময যাঔা ুার্যমও ওার্ফি 

বালায় ‘র্ভঠা তাম্বুর’ ফরা য়  এবামফ দীখির্দন মাফৎ ওার্ফিযা ুার্যমও বর্ফলযমত ফযফামযয চমনয ংযেণ ওময 

যামঔ  
৬
 

 

 

র্ঘত্র নং ৪ - র্রর্থন যামওমট ংযর্েত াট াতা 

   

র্ঘত্র নং ৫ - ওার্ফি যভণী যম্ভা ক্ষতযন  দা 

র্দময় ুাযী ঙা ামে 

র্ঘত্র নং ৬ - ক্ষযামদ ুার্য ক্ষাওামনায 

ক্ষওৌর 

র্ঘত্র নং ৭ - ওার্ফি চনচার্তয ুার্য 

যাঔায াত্র 
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৪.১.১.৪. ঔাদযয ধান ংগ্র  ংযেণ : াাম  ভূরত ছুভঘাল দ্ধর্তমত ধান ঘাল ওযা য়  র্ফমলবামফ 

উমিঔয ক্ষফাম া  ওার্ফি চনচার্তযা ধানমও দু’বামফ ংযেণ ওময  এও – ঔাদযয ধামনয ংযেণ এফং নযর্ট 

মরা ফীচ ধামনয ংযেণ  দু’ক্ষটায দ্ধর্তআ ৃথও  অভযা এঔামন ক্ষওফর ঔাদয য ধান ংগ্র ওময যাঔায র্নয়ভ 

অমরাঘনা ওযমফা  ওার্ফি  ক্ষফাম া উবআ চার্তমকাষ্ঠীআ ক্ষেত ক্ষথমও াওা ধান ংগ্র ওযায য ক্ষআ ধানমও ছা াআ 

ওময  তাযয ধামনয ভমধয ক্ষম র্ঘর্টধান থামও ফা অফচিনা থামও তা 

তাযা র্যষ্কায ওময  এযয ঐ ধান ৩-৪ র্দন বামরাবামফ ক্ষযামদ শুর্ওময় 

ওময়ওর্দন ঠান্ডা স্থামন যামঔ  ময অফায ৩-৪ র্দন ক্ষযামদ শুর্ওময় ঠান্ডা 

ওময উমুক্ত ামত্র  মথামথ স্থামন ংযেণ ওময  াত্র র্ামফ 

ফযাফায ওযা য় ‘ডুর্র’(র্ঘত্র নং- ৮)  এআ ডুর্র ফাাঁ র্দময় দতর্য ওযা 

য়  ডুর্রয কাময় ক্ষকাফয-ভার্টয প্রমর ক্ষদয়া য়  ক্ষওউ ক্ষওউ অফায 

ফাাঁময ঘাটাআ র্দময় ঘাযমওানা ধযমণয ‘ক্ষকারা খয’ দতর্য ওময ক্ষনয়  এআ 

ক্ষকারা খমযয কাময় ক্ষকাফয-ভার্টয প্রমর ক্ষদয়া য়  প্রঘর্রত 

দ্ধর্তমত ভার্টয াত্র, ফস্তা, র্রর্থন ফস্তা, ক্ষডার ফা ডুর্র আতযার্দমত 

ধান যাঔা য়  ক্ষফাম াযা ধান বাঙ্গামনায অমক ধান ক্ষদ্ধ ওময না  এযা 

ক্ষওফর ক্ষযামদ শুর্ওময় র্নময় ধান বাঙ্গায়  এমদয প্রধান পর ধান  এআ 

এওআ দ্ধর্তমত কভ য ংগ্র ওময যামঔ  
৭-৯

 

 

৪.১.১.৫. নযানয : ক্ষফাম া ভাচ র্চু কাঙমও অযাধনা ওময  তাাঁযা র্ফশ্বা ওমযন এর্ট ৃর্থফীয অর্দ কাঙ  তাআ 

এআ অর্দকাঙমও তাাঁযা অর্দমদফতা র্ামফ ভানযতা ক্ষদয়  অযাধয ক্ষদফতা র্ামফ ভানযতা ক্ষদফায ওাযমণ এআ কাঙ 

তাযা ওামট না  ক্ষআ চনয এআ ভামচ র্চু কাঙ ফংযাম্পযায় ংযর্েত ময় অমঙ  
১০

  
 

৪.১.২. ানীয়-চর ংগ্র  ংযেণ : ওার্ফি  ক্ষফাম াযা নাতন দ্ধর্তমত চর র্যশুদ্ধ ওময ান ওময  অভযা 

ভীোয় এও র্বনফ চর ক্ষাধমনয দ্ধর্তয োন ক্ষময়র্ঙ  উবআ চনচার্তয ক্ষরামওযা নদী-নারা, ুওুয চরায় 

ক্ষথমও চর ংগ্র ওময  ক্ষওউ ক্ষওউ অফায ওুময়ায চর ান ওময (র্ঘত্র নং- ৯)  ওার্ফিযা াাম য ছণিা ক্ষথমও চর  

ংগ্র ওময   

 

 

     এরাওায় যওাযী নরওূময প্রঘরন যময়মঙ  ক্ষঔান  ক্ষথমও চর ংগ্র ওযা য়  তমফ ফ চরআ র্যমাধন 

ওমযআ তাযা ান ওময  তামদয ভমত, এরাওায় অমির্নমওয র্যভাণ ক্ষফর্  ক্ষ ওাযমণ তাযা চর র্যমাধন না 

 

র্ঘত্র নং ৮ - ডুর্রমত ংযর্েত ঔাদয য 

ধান 

  

র্ঘত্র নং ৯ - ানীয়-চর ংযর্েত যাঔায ওুময়া র্ঘত্র নং ১০ - ানীয়-চর র্যমাধমনয ক্ষরৌর্ওও দ্ধর্ত 



                                                                                                              
 

Volume-III, Issue-II                                                   September 2016                                                                23 

ওময ান ওময না  ক্ষফাম াযা চর র্যমাধমনয চনয ক্ষরৌর্ওও দ্ধর্তয ফযফায ওমযন  প্রথমভ ওর ফা চরায় 

ক্ষথমও চর ংগ্র ওময ওরর্ ফা র্টমন যাঔা য়  ঐ ওরর্ ফা র্টনমও এওটা উঘু স্থামন যাঔা য়  উঘু স্থান র্ামফ 

ভূরত ফাাঁময দতর্য ভাঘা ফযফায ওযা য়  ঐ ওরর্ ফা র্টমনয র্নমঘ এওটা র্ঙদ্র থামও  ঐ র্ঙদ্র র্দময় চর ঘুআময় 

ঘুআময় র্নমঘ ম   র্যশুদ্ধ চর ংগ্র ওযায চনয র্নমঘ অয এওর্ট াত্র যাঔা য়  ঐ ামত্র চভাওৃত চরআ ান 

ওযা য়   
 

     ওর ফা চরায় ক্ষথমও চর ংগ্র ওময ওরর্ ফা র্টমন যাঔা য়  ঐ ওরর্ ফা র্টমনয র্বতময চর 

র্যমাধমনয চনয ওময়ও স্তময ফার্র, ক্ষনট, েুদ্র েুদ্র াথয থামও  ঐ ক্ষরয়ায ফা স্তয ক্ষর্যময়আ চর র্যশুদ্ধ ময় 

র্নমঘ যাঔা ামত্র ঘুআময় ঘুআময় চভা য় (র্ঘত্র নং- ১০)  ঐ চভাওৃত চর ামনয চনয নয ামত্র যাঔা য় এফং 

ক্ষঔান ক্ষথমও চর ংগ্র ওময ানীয় র্ামফ ফযফায ওযা য়  ক্ষফাম া চনচার্তয ভানুমলযা এবামফআ ানীয়-চর 

ংগ্র  ংযেণ ওময  
১১ 

 

     নযর্দমও ওার্ফিযা াাম য ছণিা ক্ষথমও াআরাআন ংমমামক ফার্ মত চর র্নময় অম এফং ক্ষআ চর ংগ্র 

এফং ংযেণ ওময যামঔ  মামদয ওুময়া অমঙ তাযা ওুময়ায চর ান ওময  
১২ 

 

৪.১.৩. জ্বারানী ংগ্র  ংযেণ : ক্ষেত্রী ঞ্চরর্ট াা  ংরগ্ন  এঔামন ফনবূর্ভয প্রাঘুমিয রেয ওযা মায়  এআ 

ঞ্চমরয ওার্ফি এফং ক্ষফাম া চার্তমকাষ্ঠীয ভানুমলযা ভূরত াা ী ফনবূর্ভ ক্ষথমও তাাঁমদয র্নতয প্রময়াচনীয় জ্বারানী 

ংগ্র ওময থামওন  মাযা াা  ক্ষথমও ংগ্র ওযমত াযক, তাযা নযমদয ওাঙ ক্ষথমও 

ফা ফাচায ক্ষথমও জ্বারানী ংগ্র ওমযন  াা  ক্ষথমও অনা কামঙয ডার 

ফা গুর্ মও ুিযবামফ ক্ষওমট ক্ষযৌমদ্র শুমওামত ক্ষদয়  চর ফা য র্নষ্কান 

মর ক্ষগুর্র গুর্ঙময় অাঁর্ট ক্ষফমধ খময ুিযবামফ ার্চময় যামঔ  ওঔমনা 

ওঔমনা ফাাঁময ভাঘায য ফা যান্নাখময জ্বারানী ুিযবামফ ার্চময় 

যামঔ (র্ঘত্র নং- ১১)  এবামফআ ক্ষফাম াযা জ্বারানী ংগ্র  ংযেণ 

ওময 
১৩

 

ওার্ফিযা ওাঠ ঙা া উরু-ক্ষঔ  জ্বারানী র্ামফ ফযফায ওময  ওার্ফি বালায় 

উরু-ক্ষঔ মও ‘পারাং’ ফরা য়  তমফ ‘পারাং’ র্দময় খমযয ঙাউর্ন প্রস্তুত 

ওযা য়  খমযয ঙাউর্ন ভামন খমযয ঘারামও ক্ষফাছায়  জ্বারানীয চনয 

ফযফহৃত কামঙয ডারমও ওার্ফি বালায় ‘ক্ষঠং’ ফমর  জ্বারানীয চনয ফযফহৃত 

কামঙয ডার এফং ফাাঁ ংযেণ ওময ভাঘায য যাঔা য়  ভাঘার্ট ফাাঁ 

দ্বাযা র্নর্ভিত  ভাঘামও এমদয বালায় ফরা য় ‘ক্ষাং’ এফং ভী বালায় 

‘ঙযাং’  
১৪ 

 

 

৪.১.৪. দদনর্িন চীফমন ফযফহৃত উাদন ংগ্র  ংযেণ প্রণারী : দদনর্িন চীফমন ফযফহৃত র্ফর্বন্ন উাদনমও, 

ক্ষফাম া চনচার্তয ন্তবূিক্ত ভানুমলযা র্ফমল প্রর্িয়ায় ংগ্র  ংযেণ ওময যামঔ  ক্ষফাম া চনচার্তয যান্নায 

অনাচ-ার্ত যান্না খময ংগ্র ওময যাঔায দ্ধর্ত র্তযআ র্বনফ  তমফ গ্রাভীণ ফাগার্রয যান্না খময এভনটা রেয 

ওযা মায়  ক্ষফাম াযা যান্নায অনাচ-ার্ত র্ওবামফ যান্না খময ংগ্র ওময যামঔ অভযা ক্ষওফর ক্ষ র্দমওআ 

অমরাওাত ওযমফা   
 

     ফাচায ক্ষথমও অনা ফা র্নমচমদয ঘাল ওযা র্িার্ত ফা অনাচার্ত খমযয এও ক্ষওানায় ফা ভাঘায় যাঔা থামও  

ভাঘা াধাযণত ফাাঁ এফং ওামঠয দ্বাযা র্নর্ভিত য়  ভাঘায ওময়ওর্ট ধা রেয ওযা মায় (র্ঘত্র নং- ১২)  তাাঁমদয 

র্ফশ্বা এআ ভাঘায় অনাচ দ্রফয যাঔমর মনওর্দন মিন্ত বামরা থামও  র্নমঘ থিাৎ ভার্টমত ক্ষম অনাচার্ত যাঔা 

 

র্ঘত্র নং ১১ - ক্ষফাম া চনচার্তয যান্না 

           খময ংযর্েত জ্বারানী 
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য়, ক্ষগুর্র যাঔায অমক ভার্টমত ফস্তা ফা র্রর্থন চাতীয় র্ওঙু ক্ষমত যাঔা য়  ওাযণ ভার্টয যময ংস্পমি 

অনাচ-দ্রফয ক্ষফর্র্দন থামও না  নষ্ট ময় মায়    
 

  

র্ঘত্র নং ১২ - ক্ষফাম া চনচার্তয যান্নায অনাচ-ার্ত যান্না 

খময ংগ্র ওময যাঔায ক্ষওৌর 

র্ঘত্র নং ১৩ - ক্ষফাম া চনচার্তয রঙ্কা ংগ্র ওময যাঔায 

াত্র ‘তুওর্য’ 

 

     রঙ্কা এফং ক্ষয়াচ যাঔা য় ফাাঁময দতর্য এওধযমনয ছুর্ মত  ওার্ফি বালায় এমও ‘তুওর্য’ ফা ‘ডুঔর্র’ ফমর (র্ঘত্র 

নং- ১৩)   এঙা া ফম া ফম া ফাাঁময ছুর্  ফযফায ওযা য় র্িার্ত যাঔায চনয  
১৫-১৬

  
 

৪.২. কৃর্নভিাণ দরী : প্রওৃর্তয ার্ন্নমধয ক্ষফম  ঠা ওার্ফি এফং ক্ষফাম া চনচার্ত প্রওৃর্ত ক্ষথমওআ ংগ্র ওযা কাাঁঙ, 

ফাাঁ, নমও তামদয কৃ র্নভিামণয উওযণ র্মমফ ফযফায ওময  ফার্ গুমরা ভার্ট ক্ষথমও ৯ ক্ষথমও ১২ পুট মিন্ত 

উাঁঘু ঔুাঁর্ট র্দময় দতর্য ওযা য়  ঔুর্ট ফাাঁ এফং কামঙয ময় থামও  ওার্ফি বালায় খযমও ‘খয’আ ফমর  ক্ষমভন যান্না 

খযমও ফমর ‘াও খয’ (র্ঘত্র নং- ১৪)  ক্ষফাম ামদয দতর্য ওযা খয গুমরা ক্ষদঔমত র্যার্ট এফং ক্ষফ ুিয  

ওার্ফিমদয কৃর্নভিাণ দরী ক্ষদঔমত ক্ষফ নয়নার্বযাভ  খযগুর্রমত ংঔয ফাাঁ  কামঙয ঔুাঁর্ট র্দময় ক্ত-ভচফুত ওময 

ক্ষতারা য়  ছ   ায়ায় মামত ক্ষবমঙ্গ না মায়  খমযয অওায ক্ষভাটাভুর্ট ফ  ভাময ময় থামও  এাঁযা খয 

র্নভিামণয চনয এওর্টয ামথ নয এওর্টয দনওটয ফচায় যামঔ  এর্ট াভার্চও প্রীর্তফেমনয ং ভমন ওময  
১৭ 

 

 

     ক্ষফাম া চনচার্তয কৃম াধাযণ ফাাঁময ওারুওামি রেয ওযা মায়  ফাগার্রমদয ভমতাআ এমদয ূফিভুঔী খয 

ওযায প্রঘরন যময়মঙ  ফতিভামন খময র্টমনয ফযফায ওযমত ক্ষদঔা মামে  তাঙা া আমটয দতর্য াওা খয র্ভর 

নয়  ফার্ মত র্ফর্বন্ন র্দমও নানাযওভ খয দতর্য ওযমত ক্ষদঔা মায়  ক্ষমভন ক্ষকায়ার খয াধাযণত দর্েণ-র্িভ র্দমও 

যাঔা য়  ফার্ য ঘার্যর্দও ফাাঁময দতর্য ক্ষফ া র্দময় ক্ষখযা  ক্ষফ ামত ক্ষফ ওারুওামি রেয ওযা মায়(র্ঘত্র নং- ১৫)  

  

র্ঘত্র নং ১৪ - ওার্ফি চনচার্তয যান্না খয 

 

র্ঘত্র নং ১৫ - ক্ষফাম ামদয ফার্ য ঘার্যর্দও ফাাঁময 

দতর্য ক্ষফ া র্দময় ক্ষখযা 



                                                                                                              
 

Volume-III, Issue-II                                                   September 2016                                                                25 

ওার্ফি চনচার্তয কৃম ফাাঁময ওামচয অর্ধওয ক্ষফর্  অমর ঐ ঞ্চমর ফাাঁময প্রতুরতা যময়মঙ  ক্ষ ওাযমণআ 

ফাাঁ ফযফামযয অর্ধওয  কৃময মযয ং থিাৎ ঘারা য় ঔম য দতর্য  অভযা ভূরত ওার্ফিমদয ঐর্তযফাী 

খমযয ওথা ফরর্ঙ  ক্ষফাম ামদয ভমতা তামদয কৃ র্নভিামণ অধুর্নওতায স্পি ক্ষরমকমঙ  র্ওন্তু তা মত্ত্ব ফার্ মত 

দু-এওটা ঐর্তযফাী কৃ যময়মঙ  এাঁযা খমযয ক্ষফ া দতর্য ওময ফাাঁময ঘাটাআ র্দময়  ফাাঁময ঘাটাআময়য য ভার্ট 

 ক্ষকাফমযয প্রমর ক্ষদয় (র্ঘত্র নং- ১৪)  এমত ক্ষফ া াওামাক্ত ফা দৃঢ় য়  ক্ষটওআ য় ক্ষফর্  ভার্টয উচ্চতা 

ক্ষথমও খমযয বীত এও ক্ষথমও ক্ষদ  পুট উঘুমত থামও  ওার্ফিযা খয র্নভিামণয চনয এওর্টয ামথ নয এওর্টয 

দনওটয ফচায় যামঔ  এমদয খমযয নযতভ দফর্ষ্টয র- যান্নাখয (াও খয)  ঠাওুয খয ফভয় ফার্ য ূফি র্দমও 

থাওমফ  ঠাওুয খযমও ওার্ফি বালায় ‘ভুর্নওুয’ ফরা য়  য়ন খয ফিদা র্িভ ভুঔী যাঔা য়  র্দও র্নমদির্ওা 

নুমায়ী খয ওযায প্রথা ংামযয চনয ভঙ্গরওয ফমর তাযা র্ফশ্বা ওময  ফার্ য ক্ষৌিমি অমযা ফার্ ময় ক্ষদয় প্রায় 

প্রমতযও ফার্ মত থাওা এওটা ওময ওুময়া  
১৮

 
 

৪.৩. ঐর্তযাশ্রয়ী র্ওায দ্ধর্ত : চীফনধাযমণয চনয ভানফ ভাচমও ওঔমনা ওঔমনা র্ওায ওযমত য়  মনমওয 

অফায র্ওায ওযা এওটা ক্ষনা, অর্বচাতয বাফ প্রওাময ভাধযভ  অভযা এঔামন তামদয ওথা ফরর্ঙ না  অভযা 

ফরর্ঙ তামদয ওথা, মাযা দু’ক্ষফরা রুর্চ ক্ষযাচকামযয চনয, ঔাদয মন্বলমনয চনয র্ওায ওময  ক্ষওউ ভাঙ র্ওায 

ওময, ক্ষওউ ফা র্যণ র্ওায  এযা র্নচস্ব ফা ক্ষানাতন দ্ধর্তমত র্ওায ওময  চনচার্তমদয ভমধয ফনযশু-ার্ঔ, 

র্যণ, ভাঙ আতযার্দ র্ওায ওযায প্রঘরন যময়মঙ  অভামদয 

অমরাঘনা ক্ষওফর ভৎ র্ওায দ্ধর্তমতআ ীভাফদ্ধ থাওমফ  

ূমফিআ অভযা উমিঔ ওমযর্ঙ ক্ষম, ক্ষফাম া  ওার্ফি চনচার্তয 

নাযী-ুরুল উবময়আ ভাঙ র্ওাময ংগ্রণ ওময  ক্ষফাম াযা 

ভাঙমও ফমর ‘না’  াধাযণত নদী-নারা, ঔার-র্ফর,ঔার্  ক্ষথমও 

এযা ভাঙ ংগ্র ওময  ভাঙ ংগ্রময ভয় এযা ‘চাবও’ ফা 

‘চাবঔ’, ‘ক্ষঔারআ’, ‘র্ডংগুর্য’ ফযফায ওময  ক্ষফাম া বালায় 

এমদয ঐ নামভ র্ঘর্িত ওযা য়  এগুর্র মরা ভাঙ ধযায 

যঞ্জাভ  ওার্ফি বালায় ‘র্ডংগুর্য’ ক্ষও ‘র্ডংগুর্ ’ ফরা য়  ভাঙ  

ংগ্রময ভয় ওার্ফিযা চার ফা ক্ষনট, চাবও ফা চাবঔ, ক্ষঔারআ 

ফযফায ওময  ওার্ফি  ক্ষফাম া দু’আ চনচার্তয ক্ষরাওচন ভাঙ 

ধযায ভয় াত র্দময় ভাঙ ধময (র্ঘত্র নং- ১৬)  
১৯ 

 
 

৪.৪. ওরৃ্লওাচ মৃ্পক্ত ঐর্তযজ্ঞান : ওৃর্লওাচমও ক্ষওন্দ্র ওময 

চনচার্তমদয ভমধয নানার্ফধ ঐর্তযভয় জ্ঞামনয প্রঘরন 

যময়মঙ  ধামনয ফীচ র্ওবামফ ংগ্র ওময ংযর্েত যাঔা য়— ক্ষওফরভাত্র এআ ংিান্ত তথযার্দয য অভমদয 

অমরাঘনা ীভাফদ্ধ থাওমফ  
 

৪.৪.১. ধান ফীচ ংযেমণয ক্ষওৌর : ক্ষম ধামনয ফীচ যাঔমফ ক্ষআ ধানমও ক্ষফাম াযা অরাদাবামফ র্ঘর্িত ওময 

যামঔ  পর ওাটায য ক্ষআ ধানমও ৩-৪ র্দন বামরাবামফ ক্ষযামদ শুর্ওময় ওময়ওর্দন ঠান্ডা স্থামন যামঔ  এযা ক্ষম 

ধানমও ফীচ র্ামফ যামঔ তা ঔুফ বামরা এফং র্যুষ্ট য়  ওাযণ অমক ক্ষথমওআ এাঁযা ক্ষওান ধামনয ফীচ যাঔমফ তা 

র্ঘর্িত ওময যামঔ  অফায ওঔমনা ওঔমনা ধান ছা াআ ওযায য বামরা ুষ্ট ধানমও ফীমচয চনয অরাদা ওময 

যামঔ  ঔাযা ফা ুষ্ট ধান ফাঙাআ ওময ক্ষছম  ক্ষপরা য়  ফীচ ধানমও এযা ‘অআচং’ ফমর  প্রথভফায ক্ষাওামনায 

য ুনযায় ৩-৪ র্দন ক্ষযামদ শুর্ওময় মোওৃত ওভ উষ্ণ স্থামন যাঔা য়  এযয ঐ ফীচ য উমুক্ত ামত্র  

 

র্ঘত্র নং ১৬ - ভৎ র্ওাযযত ক্ষফাম া চনচার্তয 

ভানুমলযা 



                                                                                                              
 

Volume-III, Issue-II                                                   September 2016                                                                26 

মথাস্থামন ংযেণ ওময যামঔ  এঔন প্রশ্ন ঐ ফীচ র্ওবামফ ংযর্েত থামও? অভযা এফায ক্ষ র্ফলময় অরওাত 

ওযমফা  প্রঙ্গিমভ চার্নময় যার্ঔ, ওার্ফি অয ক্ষফাম ামদয ফীচ ংযেণ প্রণারী র্ওন্তু এও নয়, ৃথও   
 

     র্ঠওবামফ ফীচ না শুওামর ফীচতরায় ফীচ ংওুমযাদকমভ ভযা মত াময  তাআ ক্ষফাম াযা এআ র্দমও ক্ষফ 

বামরাবামফ নচয যামঔ  ফীচ ধান ফা ‘অআচং’ প্রথভফায ক্ষাওামনায য অফায ুনযায় ৩-৪ র্দন ক্ষযামদ শুর্ওময়, 

খমযয ক্ষভমছমত ক্ষযমঔ ঠান্ডা ওময ক্ষনয়  এযয উমুক্ত ামত্র ধান ক্ষযমঔ তা মথাস্থামন ংযেণ ওময যামঔ  ভূরত 

ঘমটয ফস্তা ফা র্রযামও ফীচ যাঔা য়  তাযয তা ক্ষকারাখয ফা খমযয এওমওামণ, ভার্ট ক্ষথমও উঘুাঁমত যাঔা য়  

এবামফ ক্ষাওা-ভাওম য অিভণ ক্ষথমও ঐ ফীচমও যো ওযা মায়  ঐ ামত্রয ভমধয মর্দ ফায়ু ঘরাঘর ওময, তমফ ঐ 

ফীচ ক্ষাওা  ঙত্রামওয অিভমণ নষ্ট ময় ক্ষমমত াময  তাআ তাযা ামত্রয ভুঔ ঔুফ বামরা ওময অটমও ক্ষদয় 
২০ 

 

 

     ওার্ফিমদয ধান ফীচ ংযেণ প্রণারী এমওফাময ক্ষদীয় দ্ধর্তয জ্বরন্ত উদাযণ  ফীচ ধান র্নফিাঘন ক্ষফাম ামদয 

ভতআ  এযয র্নফিার্ঘত ধানমও ঔুফ বামরাবামফ ক্ষযামদ ক্ষাওামনা য়  ধান ভাায চনয এওটা ক্ষঙাট্ট ছুর্  ফযফায 

ওময  এআ ছুর্  ফাাঁময দ্বাযা র্নর্ভিত  ওার্ফি বালায় এমও ফরা য় ‘’  এআ ‘’ র্দময় র্যভাণ ভমতা ধান ক্ষভম, ক্ষআ 

ধামনয ফীচ ামত্র যাঔা য়  মতটা ধান ফীচ র্ামফ যাঔা মফ, তা ঔম য দতর্য ‘ওঅঠও’ এ যাঔা য়  এআ 

‘ওঅঠও’ মরা ধামনয ঔ  দ্বাযা র্নর্ভিত (র্ঘত্র নং- ১৭  ১৮)  ক্ষওফরভাত্র ফীচ ধানআ এমত যাঔা য়  

‘ওঅঠও’ ৃচমনয এওটা ক্ষরৌর্ওও দ্ধর্ত যময়মঙ  প্রথমভ কামঙয ঙার র্দময় ‘ওঅঠও’-এয ঔাার্ঘ ফা 

ওাঠামভা ফানামনা য়  এআ ঔাার্ঘমও ওার্ফি বালায় ‘র্ঔংর্র্য’ ফমর  এআ ‘র্ঔংর্র্য’য ভমধয ডার্র ক্ষফানামনায ভমতা 

ওময ঙয় ক্ষথমও অটর্ট ফাাঁময দতর্য ‘ঘটা’ যাঔা য়  তায য ঔ  ার্চময় ক্ষদয়া য়  এয ভামছ ধান যাঔমর 

ক্ষআ ধান ঔ  ‘র্ঔংর্র্য’য ভমধয প্রমফ ওময মায়  অয ঐ ‘ঘটা’গুর্রয ভুঔ ময উমঠ অম  এফায ‘ঘটা’র্দময় 

ঔ  ুিযবামফ ক্ষফমধ ক্ষপরা য়  ফাাঁময দতর্য ‘ঘটা’ক্ষও ওার্ফি বালায় ‘র্চংটা’ ফরা য়  ফাধায ভয় ‘র্ঔংর্র্য’ 

র্ওঙুটা উময তুমর ক্ষনয়া য়  অকাভী ভযুমভয ধান ঘামলয চনয এবামফআ ‘ওঅঠও’-এয ভমধয ধান ংযেণ 

ওময যাঔা য়  ফীচধামনয র্যভাণ নুমায়ী ‘ওঅঠও’-এয ংঔযা র্নধিার্যত য়  ফীমচয র্যভাণ ফা মর 

‘ওঅঠও’ ংঔযা ফৃর্দ্ধ ামফ  
২১

 
 

৪.৪. যম্পযাকত ক্ষরাওর্ঘর্ওৎা প্রণারী  ক্ষরাওলধ : ভানুমলয চীফমন ক্ষযাক-ক্ষবাক এওটা চাত খটনা  ওার্ফি 

এফং ক্ষফাম া চনচার্তয ভানুমলযা দদনর্িন চীফমনয এআ ধযমনয ভযা ক্ষভটামত, র্নচস্ব ঐর্তযকত জ্ঞানমওআ 

ওামচ রাকায়  াধাযণবামফ র্ঘর্ওৎা-ংিান্ত লুধ প্রস্তুমতয চনয নাতন ন্থায়, যম্পযাকত ঐর্তযমও ওামচ 

রার্কময়, ক্ষম ওর ক্ষরাওায়ত ক্ষওৌর ফযফায ওযা য় তামও অভযা ক্ষরাওর্ঘর্ওৎা প্রণারী ফরমত ার্য  এআ 

প্রণারীমত ফযফহৃত প্রর্তমলধও ফা লধমও অভযা ক্ষরাওলধ ফরমত ার্য  ওার্ফি এফং ক্ষফাম া চনচার্ত দদনর্িন 

  

র্ঘত্র নং ১৭ - ওার্ফিমদয ধান ফীচ ংযর্েত যাঔায াত্র র্ঘত্র নং ১৮ - ওার্ফিমদয ধান ফীচ ংযর্েত যাঔায ক্ষওৌর 
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চীফমনয নানান ভযায চনয ক্ষরাওর্ঘর্ওৎা প্রণারী এফং ক্ষরাওলমধয অশ্রয় ক্ষনয়  অভযা এআ ংম ওার্ফি এফং 

ক্ষফাম া চনচার্তয ক্ষরাওলধ ম্পমওি অমরাঘনা ওযমফা  
 

৪.৪.১. জ্বয-র্দি-ওার্ মর ফযফহৃত ক্ষরাওলধ : জ্বয মর ক্ষফাম াযা ‘যর’ কামঙয াতা ক্ষফমট ওামর রাকায়  

‘যর’ মরা এও ধযমনয ডার চাতীয় য  এঙা া নাচমন াতা চমর ‘ঘুর্ফময়’ ওামর রাকামর জ্বয ক্ষথমও 

উভ ায়  র্দি-ওার্ মর ক্ষফাম াযা মলিয ক্ষতমরয ামথ যুন র্ভর্ময় কযভ ওময ফুমও রাকায়  এঙা া 

ক্ষফাম ামদয অযাধয ৃর্থফীয অর্দকাঙ র্চু কামঙয াতা ওরাাতায ভমধয ভুম  ‘ওুভর’ অগুমন ‘ক্ষাঁওা’ য়  এআ 

াতা র্ওঙুটা ‘ক্ষাঁওা’ ফা ক্ষদ্ধ মর তা ক্ষথমও য ক্ষফয ওময ভধুয ামথ র্ভর্ময় ক্ষঔমর র্দি-ওার্ ক্ষথমও উভ 

ায়া মায়  ওার্ মর ওার্ফিযা ভধুয ামথ তুরর্ াতা র্ভর্ময় ঔায়  
২২

 
 

৪.৪.২. অখাত রাকমর (ভঘমও ক্ষকমর, া  বাগমর) : া  ক্ষবমঙ্গ ক্ষকমর ‘া  ক্ষচা া’ কামঙয াতা বামরা ওময 

ক্ষফমট র্নময় বাঙ্গা স্থামন মমে ওা  ফা ঐ চাতীয় র্ওঙ ুর্দময় ক্ষফমধ ক্ষদয়া য়  এমত বাঙ্গা া  ক্ষচা া রামক ফমর 

ক্ষফাম ামদয র্ফশ্বা  অয ওার্ফিযা া  ক্ষবমঙ্গ ক্ষকমর ‘রপ্লংমপ্ল’ কামঙয াতায র্ভশ্রণ রার্কময় তায য ফাাঁময ফাতা 

ক্ষফমধ যামঔ(র্ঘত্র নং- ১৯)  অয া ভঘমও ক্ষকমর ক্ষফাম াযা ঐ স্থামন ‘যআন ক্ষফযা’য াতা ক্ষফমট রাকায়  তাঙা া 

ছা -পুাঁও ওযায ঘর যময়মঙ ক্ষফাম া ভামচ  ামত াময় ফযাথা-ক্ষফদনা মর ওার্ফিযা ‘াংুভ’ কামঙয াতামত 

মলিয ক্ষতর রার্কময় কযভ ওময ভার্র ওময  এভনটা ওযমর ফযাথা র্নযাভয় য়  যীমযয েতস্থান তা াতার্  না 

াযমর ওার্ফিযা ক্ষকাাময ঘাভ া ক্ষযামদ শুর্ওময় গুম া ওময নাযমওর ক্ষতমরয ামথ র্ভর্ময় েত স্থামন রাকায়  

এমত েত স্থান তা াতার্  ক্ষময মায়  
২৩-২৪ 

 

৪.৪.৩. ক্ষওমট ক্ষকমর : াত-া ফা যীমযয ক্ষওান স্থামন ক্ষওমট ক্ষকমর ক্ষফাম াযা ওাটা স্থামন ‘চাযভার্ন’ (র্ঘত্র নং- ২০) 

‘ক্ষতচাতা’, ‘র্ফমরাআ াতা’ ক্ষফমট রাকায়  রাকামর ামথ ামথ যক্ত  া ফে ময় মায়  অয ওার্ফিযা ওাটা স্থামন 

ফাাঁময কাময় ক্ষরমক থাওা াদা অফযণ তুমর ঐ স্থামন রাকায়  এমত ওময যক্ত  া ফে য়  
২৫

 
 

৪.৪.৪. ফযাথা মর : দাাঁত ফযাথা মর ক্ষফাম াযা ক্ষয়াযায ওর্ঘ াতা ফযাথা স্থমর দু-র্তন র্দন র্দময় যামঔ  এমত 

ফযাথা ওমভ মায়  ওরাকামঙয র্ও  ুর্ ময় এও ধযমণয ঙায় প্রস্তুত ওযা য়  ক্ষআ ঙায় দাাঁমতয ক্ষকাাঁ ায় রার্কময় 

দাাঁমতয ফযাথা ওভামনা য়  তাঙা া তাযা ওর্ফযাচ ফা ছায ওামঙ র্কময় ছা -পুাঁও ওময   

ভাথা ফযাথা মর যামরামফযা (ারমওায়ার্য)-য াতায য ওামর রাকামর ভাথা ফযাথায উভ য়  টনর্মর 

ফযাথা মর টকয কামঙয ঙার (র্ভয ক্ষমযর) র্ঘর্ফময় ক্ষঔমর ক্ষময মায়  এঙা া ওার্ফিযা কা-াত-াময় ফযাথা ক্ষফদনা 

মর ওার্দুর্যয়া কামঙয াতা ক্ষফমট রাকায়  (র্ঘত্র নং- ২১)  
২৬-২৭ 

 
 

     

  

র্ঘত্র নং ১৯ - ক্ষরাওলধ র্ামফ ফযফহৃত 

‘রপ্লংমপ্ল’ কাঙ 

র্ঘত্র নং ২০ - ক্ষরাওলধ র্ামফ ফযফহৃত 

চাযভার্ন 

র্ঘত্র নং ২১ - ক্ষরাওলধ র্ামফ 

ফযফহৃত ওার্দুর্যয়া কাঙ 
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৪.৪.৫. চর্ণ্ড মর : চর্ণ্ড মর ‘ র্যমস্বা’ নাভও এও ধযমনয রতামনা কামঙয ামথ ওাাঁও  র্ভর্ময় ক্ষঔমর 

চর্ণ্ড ক্ষময মায়  এটা ১০-১৫ র্দন ন্তয ক্ষঔমত য়  
২৮ 

 

     ুতযাং চনস্বাস্থয ুযোয় র্ঘর্ওৎায ক্ষরৌর্ওও প্রণারীয ফযফার্যও উমমার্কতা অচ নস্বীওামি  অধুর্নও 

র্ঘর্ওৎা প্রণারীয ভান্তযামর, ক্ষরৌর্ওও প্রণারীচাত র্ঘর্ওৎা র্যমফা, চনফৃত্তীয় ভামচ ফযওবামফ না মর তা 

এমওফাময রুপ্ত ময় মায়র্ন  ক্ষরৌর্ওও র্ঘর্ওৎা প্রণারী অচ বযা মুর্কময় ঘরমঙ  অত্মর্ফশ্বা উিীমন (Self 

Confidence Level) ক্ষরাওর্ঘর্ওৎার্ফদযা ফযওবামফ পর  ক্ষমঔামন তথাওর্থত অধুর্নওতায অমরাওেটা 

ক্ষতভনবামফ র্ধওায স্থান ওমযর্ন, ভূরত ক্ষফ চায়কায় প্রাথর্ভও র্ঘর্ওৎা র্ামফ এআ ধযমনয র্ঘর্ওৎা 

চনচার্তয ভানুমলযা অত্মর্ফশ্বা উিীন ফা ামত ফযওবামফ ওাচ ওময  
 

৫. ওার্ফি  ক্ষফাম া চনচার্তয ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞামনয ঙ্কট  ম্ভাফনায নানা র্দও : অধুর্নও প্রমুক্তর্ফদযা প্রূত 

ভাচ ংস্পি, অধুর্নও এফং নাতন চীফনধাযায ভমধয এওটা দৃয ক্ষদয়ার তুমর ক্ষদয়  মম্ভাকর্রপ্সু চনকণ 

মাাঁযা াধাযণ মম্ভাকী তাাঁযা অচ অধুর্নওতায ূচাযী  ভাচ-ংস্করৃ্ত অচ ায়, অিান্ত  ক্ষদচ বাফনাচাত 

র্ঘন্তন-চকত অচ র্ফিত এফং িুদ্ধ, মায ওাযমণ ভাচ-ংস্কৃর্তয র্ফর্বন্ন ক্ষেমত্র ক্ষদঔা র্দমে চর্টরতা এফং ঙ্কট  

মম্ভাকর্রপ্সু ন অয র্নমম্ভাকী ভানুল ন, প্রমতযমওযআ ভামচয ওামঙ এওটা প্রতযাা অমঙ  ক্ষআ প্রতযাাচাত 

ঘার্দা অচ এভন চায়কায় ক্ষৌাঁমঙমঙ ক্ষম, তা ফতিভান ভযায ৃচন ওযমঙ  অমর এআ ভযা ভাচ-ংস্কৃর্তয 

ঙ্কটভয় ক্ষদযাতও নার্ও তায র্ফফতিন, এআ র্ফতমওি প্রমফ না ওময ফরা মায়— ভাচ তায ামফর্ও রূ ার্যময় 

নফরূ ধাযণ ওমযমঙ, মায র্নমিাম অয মা র্ওঙু থাও, ক্ষদচ বাফনা  র্ঘন্তন র্যয অচ মনও ওভ  ওার্ফি  

ক্ষফাম া চনচার্তয ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞান অচ এআ ংস্পি ক্ষথমও দূময নয়  অভযা এআ ক্ষপ্রর্েমত র্ফলয়র্ট ফুমছ ক্ষনফায 

ক্ষঘষ্টা ওযমফা  
 

৫.১. ঙ্কমটয নানা র্দও : ভূরত ভামচয ক্ষভা রকণ ফা প্রফীণ ভাচ ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞামনয ম্প্রাযও  তাাঁমদয 

নুর্স্থর্ত ভামচ ফম া ধযমনয ভযা ৃচন ওযমত াময  তাআ ওমরয এআ র্ফলময় র্ফমলবামফ নচয ক্ষদয়া 

উর্ঘত  এআ দায়ফদ্ধতা ক্ষমভন ংর্েষ্ট ভামচয নফীন  প্রফীণ উবময়যআ, ক্ষতভর্ন ক্ষরাওংস্কৃর্তয কমফলওকণ 

এমেমত্র র্ফমল বূর্ভওা র্নফিা ওযমত াময  অভযা এআ ক্ষপ্রর্েমত এওর্ট র্ফলময়য ফতাযণা ওযমত ঘাআ  

ক্ষরাওংস্কৃর্তয কমফলওকমণয এআ র্ফলয়ভূময র্দমও অমযা ক্ষফর্ ওময নচয ক্ষদফায ফওা যময়মঙ  অমর 

ক্ষরাওংস্কৃর্তয কমফলওকণ এমেমত্র ভাচ ক্ষফমওয ওাচ ওযমত ামযন  থিাৎ অভযা ক্ষরাওংস্কৃর্তয কমফলওমদয 

Social Activist Folklorist-য বূর্ভওায ওথা উমিঔ ওযমত ঘার্ে  ক্ষফর্ ক্ষফর্ ওময ংর্েষ্ট র্ফলয় র্নময় ক্ষরঔা-

র্রর্ঔ, প্রঘায ওময চনচার্তয অত্মচ কর্যভা ম্পমওি মঘতন ওযমত ামযন   

     ভাচ-ংস্কৃর্ত-থিনীর্তয র্যওাঠামভায মঙ্গ ঐর্তয এভনবামফ মৃ্পক্ত ক্ষম এমদয ভমধয ক্ষমমওামনা এওটা 

র্ওঙুয র্যফতিমনয ামথ ামথ ঐর্তয র্যফর্তিত ময় থামও এফং তা ধাযাফার্ওবামফআ ঘরমঙ  স্বাবার্ফওবামফ তা 

অভামদয দৃর্ষ্টমকাঘয নয়  ক্ষও ক্ষও অফায এআ র্যফতিনমও র্যফতিন না ফমর রূান্তয ফরায েযার্ত  

র্যফতিন ফা রূান্তয মাআ ফর্র না ক্ষওমনা এয ক্ষমভন বামরা র্দও অমঙ, ক্ষতভন উমটাটা রেয ওযা মায়  ঐর্তয-

কর্যভা ধময না যাঔায িামত যময়মঙ নানার্ফধ ওাযণ  এওর্দমও ক্ষমভন যময়মঙ প্রচন্মকত দ্বন্দ্ব  নযর্দমও অচওার 

নফীনমদয ভমধয স্ব-ংস্কৃর্তয প্রর্ত এওটা ফমরা বাফ র্যরর্েত  ভীর্েত ঞ্চমর র্কময় ক্ষদর্ঔ র্ঘর্ওৎায ক্ষম 

ক্ষরৌর্ওও প্রণারী তা ক্ষওফর গ্রামভয প্রফীণমদয ভমধযআ প্রফাভান  মুফও-মুফতীমদয এআ র্ফলয়গুর্রয প্রর্ত ক্ষতভনবামফ 

ভাদয রেয ওযা মায় না  তাাঁযা মনও ক্ষফর্ অধুর্নও ন্থী  প্রাঘীনত্ব ফা ক্ষওামরয বাফনা তাাঁমদয ফাস্তফ 

চীফনাঘাযমণয মেয র্যন্থী  ওঔমনা ওঔমনা নফীনযা ক্ষদচ বাফনায অশ্রয় র্নময় থামও  তা অফায অধুর্নও 

র্ঘর্ওৎার্ফদযায প্রতুরতায ূমত্র   
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     প্রচন্মকত দ্বন্দ্ব ক্ষমমওামনা স্থামনয ক্ষমমওামনা ভামচআ রেয ওযা মায়  এআ দ্বন্দ্ব ৃর্ষ্টয ভাচ-ভমনাস্ত্বত্ত্বকত র্ওঙু 

ওাযণ যময়মঙ  ভাচ-ভমনাস্ত্বত্ত্বয াাার্ মম্ভাকর্রপ্সু চীফনাঘযমণ মঔন অধুর্নওতায াল্কা প্রমর ম  এফং 

তা মঔন মুফ ভাচ গ্রণ ওময, তঔন তামদয ামথ প্রফীণমদয ভানর্ও দূযত্ব মনও ক্ষফর্ ময় মায়  নফীন-

প্রফীমণয ভনন র্বজ্ঞতায অদান-প্রদামনয প্রর্তমফ ঔুফ ওভ কম  মঠ  পমর ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞামনয স্থানান্তয ঔুফ 

ওভ য়  এআ র্ফলয়র্ট নযানয ভামচয ভমতা মভয ওার্ফি  ক্ষফাম া চনচার্তয ভমধয র্ফমল ভাত্রায় রেয ওযা 

মামে  ফতিভান ভময় ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞানফীচ প্রর্তস্থামনয ুমমাক ঔুফ ওভ মে এফং ক্ষআ প্রর্তমফ কম  উঠমঙ 

না  পমর ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞামনয র্ফস্তায স্থান মনওটায় ওমভ মামে  মনও ভয় প্রওৃর্তকত ওাযণ প্রবাফও র্ামফ 

ওাচ ওময  যওাযী-ক্ষফযওাযী ৃষ্ঠমালওতা, ম্মান  ওদয মর্দ রেয ওযা মায়, তমফ াংস্কৃর্তও প্রর্তমযাধ কম  

ক্ষতারা ম্ভফ   
 

৫.২. ম্ভাফনায নানা র্দও : মভয ওার্ফি  ক্ষফাম া চনচার্তয ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞামনয চীফতা যময়মঙ— তা অভযা 

রেয ওমযর্ঙ  অনমিয র্ফলয় র— এআ চনভাচ এঔমনা মিন্ত দদনর্িন চীফনাঘাযমণ ক্ষদচ বাফনা মৃ্পক্ত 

চীফনাঘমিামওআ ক্ষফর্ প্রাধানয র্দময় অমঙ  র্ফর্বন্ন ক্ষেমত্র অচ ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞানআ তাাঁমদয এওভাত্র বযা  

মভয চনচার্তভূ দদনর্িন চীফনাঘাযমণ প্রায় প্রমতযও ভুূমতি স্বচার্তকত র্নচস্বতামও তুমর ধময  এআ 

ফযফামযয ক্ষমভন দফর্ঘত্রয যময়মঙ, ক্ষতভর্ন দফর্ঘত্রয যময়মঙ স্বচার্তকত র্নচস্বতায  মভয ক্ষেত্রী এরাওায ওার্ফি  

ক্ষফাম া চনচার্তদ্বময়য ভানুমলয ভমধয ঔাদয প্রস্তুতওযণ ক্ষথমও শুরু ওময, ানীয় ংগ্র  ংযেণ, ঔাদযয ংগ্র 

 ংযেণ, জ্বারানী ংগ্র  ংযেণ, দদনর্িন চীফমন ফযফহৃত র্ফর্বন্ন উাদন ংগ্র  ংযেণ এফং কৃর্নভিাণ 

দরী, শু র্ওাযওারীন, ওৃর্লওামচ ফযফহৃত— ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞামনয ফযফার্যও  াভার্চও উমমার্কতা যময়মঙ  

র্নচস্ব প্রময়াচনীয় র্চর্নত্র এাঁযা র্নমচআ প্রস্তুত ওময  নফীন প্রচমন্ময এওটা নীা ওাচ ওযমর তা র্ওন্তু 

এঔমনা প্রঔয ভাত্রা ায়র্ন  ফ র্ভর্রময় ংর্েষ্ট চনচার্ত ঐর্তয-কর্যভা ধময যাঔায মেযআ য়ার ওময  

ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞামনয ফযফার্যও  াভার্চও উমমার্কতায র্দমও তার্ওময় অভামদয ক্ষতভনটায় ভমন ময়মঙ  এমত 

ওময চনচার্তদ্বময়য অয এওর্ট র্দও উমঠ এমমঙ— তা র ক্ষদচ চীফন-মামনয তার্কদ  ক্ষরাওংস্কৃর্তয প্রাণ-

প্রফাভানতা এঔন ঘর— এআ তার্কদ তাযআ স্বােযফাী  এাঁযা র্ত ভাত্রায় ক্ষদচ চীফন-মামনয মেয  মায 

পমর প্রতযে  মযােবামফ ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞামনয বাগন ক্ষযাধ মে  চনচার্তয র্নচস্ব বাফনাচাত র্বজ্ঞতা 

প্রর্তস্থামনয প্রর্তমফ কম  তুরমত াযমর অমযা বামরা য়   
 

৬. ওার্ফি  ক্ষফাম া চনচীফমন ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞামনয ফযফার্যও গুরুত্ব : চনচার্তয দদনর্িন চীফনাঘযণ, ভনন 

তথা ুদীখিওামরয ধাযাফার্ও চীফনাঘামযয র্বর্ত্তমতআ কম  উমঠমঙ র্ঘযায়ত এআ ক্ষরাওঐর্তযচাত জ্ঞান  র্ফর্বন্ন 

চনচার্ত  চনাধাযমণয ভমতা ওার্ফি  ক্ষফাম া চনচীফমন াভার্চও র্নয়ভ-ওানুনগুর্রয ভমধয র্ফর্বন্ন 

ংস্কাযগুর্র র্ফমলবামফ ধযা ম   এআ ংস্কাযভূময ভমধয চীফ যময়মঙ নানার্ফধ ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞান, মায 

াভার্চও প্রার্ঙ্গওতা নস্বীওামি  ূফিুরুলমদয ঐর্তয, াভার্চও প্রথা ারন এওর্দমও ক্ষমভন ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞামনয 

চীফতামও নানা প্রর্তওূরতায ভমধয েুন্ন ক্ষযমঔমঙ, ক্ষতভর্ন প্রতযে  মযােবামফ ক্ষরাওংস্কৃর্তয ুনরুজ্জীফমন 

র্ফমলবামফ মমার্কতা ওমযমঙ এফং ওযমঙ  বর্ফলযমত র্ও মফ তা বর্ফলযমতয র্নয়মভ ক্ষঙম  র্দময় ফরা মায় 

ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞামনয প্রার্ঙ্গওতামও স্বীওায ওযায উায় ক্ষনআ  াভার্চও দায়ফদ্ধতা  উত্তযার্ধওায ূমত্রআ তা 

র্ফর্বন্ন ভময় তযর্ধও গুরুত্ব ক্ষময় অমঙ  'র্ও ' মন্বলমণ - ওঔন ফযর্ক্তও উমদযামক, ূফিুরুল 

আর্তফৃত্তায়মন, স্মৃর্তঘাযণায়, ওঔন াভার্চও টামন অফায ওঔমনা ফা চ প্রতুরতায় ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞামনয 

বাণ্ডাযমও অচ র্ফঘর ক্ষযমঔমঙ  পমর অচ এয প্রময়াচনীয়তা ফযওবামফ দৃযভান   

ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞান ফযফামযয ক্ষেমত্র র্ফমলবামফ প্রর্তর্িয়া ওময উত্তযার্ধওাযচাত চাতীয়তাফাদী ক্ষঘতনা  এরাওায 

প্রফীণ, প্রর্তর্নর্ধ স্থানীয় ফযর্ক্তত্ব, র্তা-ভাতা, অত্মীয় র্যচনমদয র্নময় ক্ষম প্রর্তমফ কম  মঠ, ক্ষআ ভামচয 
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ংস্পমি ন্তান-ন্তর্তমদয ভার্নর্ও র্যওাঠামভা চকত কম  মঠ  তঔন ঐ মুফভাচ উত্তযার্ধওাযচাত ক্ষদচ 

ুরব চীফন-মামন অগ্র প্রওা ওময  উত্তযার্ধওায বাফনাচাত র্বজ্ঞতা তাাঁমদয ভমধয প্রর্তস্থার্ত য়  তাযা 

ক্ষআ ধাযামও ধময যাঔায ক্ষঘষ্টা ওময  এাঁযা ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞান-বাফনা ফযফাময ক্ষফর্ স্বেিমফাধ ওময  মনও ক্ষফর্ 

এওাত্ম নুবফ ওময  এবামফ কর্যভাভয় ক্ষদচজ্ঞান ফরুর্প্তয াত ক্ষথমও যো ায় এফং ভামচয নানার্ফধ 

ভযায ভাধান াধন ওময   
 

     ওার্ফি  ক্ষফাম া চনচার্তয ভানুমলযা ক্ষফর্যবাক ক্ষেমত্র চনর্ফযর ঞ্চমর ফফা ওময  মনও ভয় তথাওর্থত 

অধুর্নও ভামচয ংস্পি ায় না  ক্ষম ওাযমণ তাাঁযা ক্ষরাওায়ত জ্ঞান মৃ্পক্ত ফা ঐর্তযাশ্রয়ী চীফন-মামন মনও 

ক্ষফর্ র্নবিযীর  তাঙা া নযানয উাদান মো ক্ষরাওায়ত উাদান মনও ক্ষফর্ চরবয  ামতয ওামঙ ফিদা 

ায়া মায়  থিবনর্তও র্দও ক্ষথমও ক্ষদঔমর ফরা মায়, নাতন জ্ঞামনয অশ্রয় ক্ষনয়ায পমর চনচার্তয টাওা-

য়া মনও ক্ষফর্ াশ্রয় য়  থিাৎ ভাচ থিবনর্তও র্যওাঠামভায় ক্ষদচ জ্ঞামনয ফর্স্থর্ত র্ফমল গুরুত্ব ক্ষমত 

াময  ক্ষদচ ুরব চীফন-মামন মনও ভয় াভার্চও দায়ফদ্ধতাকত নুবূর্ত র্িয়া ওময  তায পমর চনফৃমত্তয 

ভমধয স্বচাত ঐর্তয যোয তার্কদ রেয ওযা মায়  তাাঁযা মনমওআ ভমন ওমযন এভস্ত র্ওঙু তামদয এওান্তবামফআ 

র্নমচয এফং তা যোয দায়-দার্য়ত্ব স্বার্বভামনয র্যঘায়ও  
 

     নানার্ফধ ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞান ক্ষওফরভাত্র ক্ষরৌর্ওও ফা ংস্কাযভূময ভাায নয়, এয ভমধয মমথষ্ট র্যভাণ মুর্ক্ত 

 দফজ্ঞার্নও ত্ত্বায ফস্থান ক্ষদঔা মায়  অধুর্নওতায তরস্পিী অমফদনমও স্বীওায ওময ক্ষম অচ স্বভর্ভায় 

চাজ্বরযভান, তা অয মাআমাও ক্ষওফরভাত্র ংস্কায ফা বফজ্ঞার্নও ত্ত্বায য র্নবিয ওময চীফ থাওমত াময না  

এয ভমধয ফযয় মুর্ক্ত  র্ফজ্ঞান যময়মঙ, ক্ষম ত্ত্বায য র্নবিয ওমযআ ভাচ-চীফমনয নানার্ফধ ভযা ভাধান 

ার্ধত য়  ক্ষম ওাযমণ অচ ভাচ ক্ষরাওচজ্ঞামনয গুরুত্বমও ভর্ভার্ন্বত ওময ক্ষযমঔমঙ  র্ফর্বন্ন চনভাচ, 

দদনর্িন চীফনাঘাযমন ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞানমও ভুর্িয়ানায মঙ্গ ফযফায  প্রময়াক ওময অমঙ  
 

৭. উংায : এওটা ভয় াযা ৃর্থফী চুম  র্ফশ্বায়মনয র্ঙমন ধায়া ওযায র্র্ ও ম  র্কময়র্ঙর  এঔন 

অফায শুরু ময়মঙ র্ওম  ক্ষপযায  তমফ দৃর্ষ্টবঙ্গী ামটমঙ  র্ফশ্বায়নমও মঙ্গ ক্ষযমঔ র্নমচমও চানায অওাঙ্ক্ষা 

ুনযায় ভানুলমও র্ওম য োমন র্পর্যময়মঙ  এওটা ভয় প্রমুর্ক্ত ঙা াআ াযা র্ফশ্ব র্নয়র্িত ময়মঙ  এঔন র্ওন্তু 

ভয়  বাফধাযা দু’আ ামটমঙ  এঔন প্রমুর্ক্ত দ্বাযা র্ফশ্ব  র্ফশ্বায়ন র্নয়র্িত মে  মনমওয র্বভত র্ফশ্বায়মনয 

প্রবামফ ংস্কৃর্ত অচ ঘযভবামফ র্ফমিস্ত  র্ত্রস্তযীয় (র্যীর্রত, ক্ষরাও এফং অর্দফাী) ভাচ ফযফস্থায় প্রথভ দু’র্ট 

স্তয ক্ষভাটাভুর্ট বামফ র্ফশ্বায়মনয প্রবামফ প্রবার্ফত  মোওৃত চনচার্ত ভাচ (Tribal Society) ওভ প্রবার্ফত  

এাঁযা নাতন বাফধাযামও অাঁওম  ধময র্ঙর, অচ মনওাংম তা ধময যাঔমত মঘষ্ট  অধুর্নও প্রমুর্ক্তর্ফদযা 

মো ক্ষরাওায়ত জ্ঞান ফযফায ওযমতআ এাঁযা ক্ষফর্ স্বেিমফাধ ওমযন  তাঙা া এআ চনচার্তযা ক্ষফর্যবাক ক্ষেমত্র 

চনর্ফযর ঞ্চমর ফফা ওযায়, মনও ভয় অধুর্নও প্রমুক্তর্ফদযা প্রূত ভাচ ংস্পি ক্ষথমও মনও দূময 

ফস্থান ওময  পমর তাাঁযা ক্ষরাওায়ত জ্ঞান মৃ্পক্ত ফা ঐর্তযাশ্রয়ী চীফমামন র্নবিযীর  তাঙা া র্ফর্বন্ন ক্ষেমত্র 

প্রভার্ণত – নযানয চনাধাযণ মো চনচার্তযা (Tribe) ঐর্তযাশ্রয়ী চীফন-মামন ক্ষফর্ বযস্থ  ক্ষদচ 

চীফন-মামনয অরাদা তার্কদ রেয ওযা মায় তাাঁমদয ভমধয  ঐর্তযাশ্রয়ী চীফন-মান ক্ষমন এাঁমদয ক্ষার্ণত ধাযায় 

মৃ্পক্ত  অভামদয অমরাঘনায ফৃমত্তয ফাআময ক্ষফর্যময় ফরা মায়— র্ফর্বন্ন ক্ষরাওর্বওযণর্ল্প প্রদিন, উৎফার্দ, ফুনন 

র্ল্প আতযার্দ ক্ষেমত্র স্বার্বভামনয স্পি যময়মঙ  মনও ভয় চনচার্তযা ক্ষওফরভাত্র ঐর্তযাশ্রয়ী জ্ঞামনয য 

র্নবিযীর চীফন-মান ওময  ওৃর্লওাচ ক্ষওর্ন্দ্রও, র্ফর্বন্ন র্চর্নত্র ংগ্র  ংযেমণ যাম্পযাকত জ্ঞামনয অশ্রয় 

র্নময় থামওন  ক্ষফর্যবাক ক্ষেমত্র এআ জ্ঞামনয ধাযও  ফাও র্ামফ গ্রামভয প্রফীণমদযমও র্ঘর্িত ওযা য়  তাাঁমদয 

নুর্স্থমত বাবফশ্বমিভয় এআ ক্ষদচজ্ঞান ফরুর্প্তয থ ঔুাঁমচ র্নমত াময  ংর্েষ্ট ভামচয মুফওযা এঔন মনও 

ক্ষফর্ অধুর্নও  এাঁমদয ঘার-ঘরন, চীফন ধাযায় এমমঙ মনও ক্ষফর্ র্যফতিন  তাাঁযা ক্ষফর্যবাক ভয় র্নচস্ব বাফ, 
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ঐর্তয-কর্যভা ধময যাঔমত মঘষ্ট নয়  এ র্ফলময় মুফভামচয অমযা ক্ষফর্ মঘতন ফায দযওায  প্রময়াচমন 

এরাওায প্রফীণ ভাচ অরাদা প্রর্তমফ কম , মুফভাচমও ক্ষদচ ুরব চীফন-মামন অগ্রী ওময তুরমত 

ামযন  র্নচস্ব বাফনাচাত র্বজ্ঞতামও তাাঁমদয ভমধয প্রর্তস্থার্ত ওময কর্যভাভয় ক্ষদচজ্ঞানমও ফরুর্প্তয াত 

ক্ষথমও যো ওযা ম্ভফ   
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