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াথযায ভন্দিয টেযাক াো 

তনয়া ভুখার্জ্জী 

ন্দন্দনয়য ন্দযাচজ টপকরা (স .ন্দব.স.ন্দজ.ন্দ., ইউ.ন্দজ.ন্দ.(,  টরা ংস্কৃন্দত ন্দফবাগ,  রযাণী ন্দফশ্বন্দফদযারয়,  রযাণী, ন্দিভফঙ্গ, বাযত 

ড. জুয় ভুায ভণ্ডর 

কমাগী অধযা  ও প্রাক্তন ন্দফবাগীয় প্রধান,  টরা ংস্কৃন্দত ন্দফবাগ,  রযাণী ন্দফশ্বন্দফদযারয়,  রযাণী, ন্দিভফঙ্গ, বাযত 

Abstract 

Pathra is one of the important places of Radh Bengal of India which is known as ‘Temple 

Village’. This temple village is situated in West Midnapur district of West Bengal and bank 

of River Kasai. This place is historically and culturally significant. At present there are 34 

terracotta temples are situated and these are architecturally magnificent and significant. 

These temples were established by different land lord’s patronization in different times at 

Pathra. Different styles of temple like Chala, Ratna, Rekha, Dalan, Deul etc. are founded in 

the temple designs of Pathra yet today. Particularly terracotta plaques fixed on temples 

comprises valuable elements for reconstructing the mythological, historical and socio 

cultural heritage. Incredible architectural and decorative skills can be traced through the 

terracotta temples of Pathra village. These are unique picas of Art and Architecture. 

Architectural style and designing style of the temples of this area reveal the profundity of 

the artisan. Moreover, the temple architecture of Pathra village reveals a rich heritage of 

the Indian architecture. The present paper will analyze the style, types, theme, designs and 

motif of these terracotta temples of ‘Temple Village’ Pathra. 
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১. বূন্দভ া:  াাঁাই নদীয তীযফতজী ন্দিভ টভন্দদনীুকযয স ন্দে টছাট্ট গ্রাভ র াথযা। ন্দফন্দবন্ন ইন্দতান্দফদ ও 

ুযাতত্ত্বন্দফদ সই গ্রাভক  ‘ভন্দিযভয় াথযা’ ফকর উকেখ  কযকছন। যাকেয সই টছাট্ট গ্রাভন্দেকত স ভয় অকন গুন্দর 

টেযাক াোয ভন্দিয প্রন্দতন্দিত কয়ন্দছর, তকফ তায ন্দি  ংখযা আজ আয জানা মায় না। ফতজভাকন সই গ্রাভন্দেকত 

ক্ষত ও অক্ষত অফস্থায় ৩৪ ন্দে ভন্দিয যকয়কছ। ন্দফন্দবন্ন জন্দভদাযকদয ৃিকাল তায় ন্দফন্দবন্ন ভকয় াথযায় সই 

ভন্দিযগুন্দর প্রন্দতন্দিত কয়ন্দছর। ‘ভন্দিযভয়’ সই গ্রাভন্দেকত চারা, যত্ন, দারান, ভঞ্চ, যত্ন, টদউর প্রবৃন্দত যীন্দতয 

ভন্দিকযয প্রন্দতিা কয়ন্দছর। গিনযীন্দতয ন্দদ  টথক  ন্দতযই সখান ায ভন্দিযগুন্দর অন্দবনফ। শুধু গিনযীন্দত নয় 

ফতজভাকন ভন্দিযগুন্দরয অফয়ফ টদখকর টফাঝা মায় খুফ উন্নত ভাকনয টেযাক াোয অরং যকণ ভৃদ্ধ ন্দছর সখান ায 

ভন্দিযগুন্দর। তকফ  াকরয  ড়ার গ্রাক সফং ন্দি  ংস্কায ও ংযক্ষকণয অবাকফ সখান ায ফহু ভন্দিয সফং 

ভন্দিকযয অরং যণ নষ্ট কয় টগকছ। তফুও ুযাতান্দত্ত্ব  বফন্দকষ্টয বযা সই গ্রাকভ ফহু টদী ন্দফকদী মজে , গকফল , 

ুযাতত্ত্বন্দফকদযা আকন ভন্দিযভয় াথযায টেযাক াো ভন্দিয স্থাতয মজকফক্ষণ  যকত।  

http://www.thecho.in/
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ফতজভান আভাকদয সই গকফলণাভূর  প্রফকে আভযা আকরাচনা  যকফা— াথযা গ্রাকভয নাভ যকণয ফুৎন্দিগত অথজ, 

াথযা গ্রাকভ ফফা াযী ন্দফন্দবন্ন জন্দভদায ফং, াথযায টেযাক াো ভন্দিয স্থাকতযয যীন্দত, বরী, অরং যকণয 

ন্দফলয়, টভান্দেপ, মজেন, ংস্কায ও ংযক্ষণ, ফতজভান অফস্থা প্রবৃন্দত প্রকঙ্গ।    
 

২. াথযা নাভ যকণয ফৎুন্দিগত অথজ ও ইন্দতা: নফাফ আরীফদজী খাাঁয ভয় যাে ফকঙ্গয সই অন্দফবক্ত টভন্দদনীুয 

টজরায াথযা গ্রাভন্দে যতনচ  যগণায অন্তবূজক্ত ন্দছর। আয াথযা নাভ যকণয ইন্দতা প্রকঙ্গ স্থানীয় গকফল  

ইয়ান্দন ািান টম  ান্দন্দনন্দে আভাকদয শুন্দনকয়কছন  টন্দে র (ইয়ান্দন ািান, ফযান্দক্তগত াক্ষাৎ ায, ২৫সন্দপ্রর, 

২০১৭(— সই যতনচ  টথক   াথযা নাকভয টম ফুৎন্দিগত অথজ াওয়া মায় টন্দে র— যতনচ > াউথযা> 

াথযা। তৎ ারীন ভকয় নফাফ আন্দরফদজী খাাঁ  ন্দছকরন ফাংরা, ন্দফায, উন্দড়লযায নফাফ ফা ুকফদায। আন্দরফদজীয খাাঁয 

তত্ত্বাফধাকন  কয়  াজায যগণা ন্দছর। যতনচ  নাভ  যগণান্দেও ন্দছর টইভয় তাাঁয তত্ত্বাফধাকন। সই যতনচ  

যগণায নাকয়ফ ন্দছকরন ন্দফদযানি টঘালার। ন্দফদযানকিয  াজ ন্দছর প্রজাকদয  াছ টথক  খাজনা আদায়  কয 

টকযস্তায় জভা  যা সফং কয তা নফাকফয দপ্তকয ট াঁকছ টদওয়া। ফাংরায় মাক  নাকয়ফ ফরা য় উর্দজকত তাক  ফরা 

য় ভুভাদায। স প্রকঙ্গ উকেখয টম ন্দফদযানি নাকয়ফ ফা ভুভাদায কদ টমাগদান  যায আকগ মজন্ত াভনয স  

দন্দযদ্র ূজান্দয ব্রাহ্নণ ন্দছকরন। বাগযচকে সফং ঘেনাচকে ন্দতন্দন যতনচ  যগণায নাকয়ফ ন্দাকফ ন্দনমুক্ত ন। সয 

ন্দ ছু ার য ন্দফদযানকিয গুরুকদফ তাাঁয গৃক সক উন্দস্থত ন সফং অফা  কয় মান টম াভানয স  ূজান্দয ব্রাহ্নণ 

টথক  ন্দফদযানকিয  সই প্রবাফ প্রন্দতন্দি অথজাৎ নাকয়ফ ওয়া টদকখ। সযয ন্দফদযানি তাাঁয খাজনা আদাকয়য ভস্ত 

অথজ তাাঁয গুরুকদকফয াকয় অজণ  কয টদন। ন্দ ন্তু গুরুকদফ টই অথজ টনন না, ন্দফদযানি ট  ন্দপন্দযকয় টদন। আয 

ফকরন আন্দভ স জন ন্নযাী ভানুল আজ সখাকন  ার টখাকন  কয ঘুকয টফড়ায়, আভায সই অকথজয ট ান প্রকয়াজন 

টনই ফযং সই অথজ তুন্দভ ধভজীয় ও টফাভূর   াকজ ফযফায  কযা, মাকত াধাযণ ভানুল উ ৃত য়। গুরুকদকফয 

 থা ভকতা ন্দফদযানি আদায়  যা খাজনায অথজ সই যগণায ভানুলকদয জনয টফাভূর  সফং ধভজভূর   াকজ 

ফযফায  যকত রাগকরন। ন্দ ন্তু স জন নাকয়কফয দান্দয়ত্ব ও  তজফয র আদায়  যা খাজনায অথজ ভয়ভকতা 

নফাকফয দযদাকয ট াঁকছ টদওয়া। ন্দ ন্তু ন্দফদযানি তায দান্দয়ত্ব ারন  কযনন্দন, মায পকর নফাকফয বনযযা সক 

ন্দফদযানিক  নফাকফয দযফাকয ফিী  কয ন্দনকয় মায়। টই ভয় ায অযাকধয ান্দস্তয ন্দনয়ভ অনুমায়ী ন্দফদযানকিয 

ান্দস্তও য়। সযয নাকয়কফয বনযযা যতনচ  যগণায় ঢা  টঢার ফান্দজকয় সরা াফাীকদয জান্দনকয় টদয় টম 

ন্দফদযানি স জন ‘তছরূ াযী’, ট প্রজাকদয  াছ টথক  আদায় ৃত খাজনায ো া নফাকফয দযফাকয জভা টদয় ন্দন। 

তাই তাাঁয ান্দস্ত স্বরূ সফং সই যগণায় মাকত যফতজী াকর সই য ভ  াজ  যকত ট উ া না ায়, তাই 

ন্দফদযানিক  াত া টফাঁকধ ভাকিয ভকধয াগরা ান্দতয াভকন টপকর টদওয়া য়। ন্দ ন্তু টই াগরা ান্দত 

ন্দফদযানিক  য য ন্দতনফায া  ান্দেকয় চকর মায়, তায ন্দ ছু ভাত্র ক্ষন্দত াধন  কয না। সই ংফাদ নফাকফয 

 াকন ট াঁছাকর নফান ন্দফদযানিক  টডক  ািান সফং ভস্ত ফৃতান্ত জানকত চান। তখন ন্দফদযানি তাাঁয গুরুকদকফয 

ফরা ভস্ত  থা  নাকয়ফক  জানান। সই ঘেনা শুকন নফাফ ন্তুষ্ট কয় ন্দফদযানকিয ান্দস্ত ভ ুফ  কযন সফং তাাঁক  

যতনচ  যগণান্দে দান  কয টদন। সযয ন্দফদযানি টফাভূর  সফং ধভজভূর   াকজ ন্দনকজক  আত্ম- ন্দনকয়ান্দজত 

 কযন। সয ন্দ ছুন্দদন য ন্দফদযানি ভাযা মান।  তাযয তাাঁয প্রথভ কক্ষয স্ত্রীয প্রথভ ন্তান যকত্নশ্বয সই যগণায 

জন্দভদায ন্দাকফ ন্দনমুক্ত ন। যকত্নশ্বয ন্দনকজয ফাফায স্মৃন্দতক  ন্দচযন্দদন অভয  কয যাখায জনয অথজাৎ তায ন্দতা 

ন্দফদযানি টম াগরা ান্দতয দতকর ন্দষ্ট না কয় যয ন্দতনফায ভৃতুযভুখ টথক  ন্দপকয সককছ টইজনয যতনচ  

যগণায নাভ ফদর  কযন যকত্নশ্বয। সই যগণায নতুন নাভ যাকখন াথযা, তায  াযণ তাাঁয ন্দতা াগরা ান্দতয 

দতকর ন্দি না কয় ভৃতুক  উিযণ  কয অথজাৎ উতকয টফাঁকচ ন্দপকযকছকরন তাই সইয ভ নাভ যণ।     

৩. াথযায জন্দভদায ও তাাঁকদয ন্দযচয়: ন্দফদযানি টঘালাকরয ভৃতুয য তাাঁয ুত্র যকত্নশ্বয টঘালার াথযায 

জন্দভদান্দযত্ব রাব  কযন। সই ভয় টঘালাকরযা নফাকফয  াছ টথক  ভজুভদায উান্দধ ান। যফতজী াকর ভজুভদায 

ফংকয ট ান ফংধয না থা ায় সই জন্দভদান্দযত্ব ভজুভদায ফা টঘালার ন্দযফাকযয ট উ ায়ন্দন। সই ভজুভদায 
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উান্দধধাযী জন্দভদাযযা ন্দছকরন ন্দফিফান ও ধভজযায়ণ। ভজুভদাযকদয ায়তায় টই ভয় াথযা গ্রাকভ  াাঁাই 

নদীয তীকয অকন গুন্দর টেযাক াোয ভন্দিয গকড় ওকি।  আকগই আভযা উকেখ  কযন্দছ ভজুভদায ফংকয ট ান 

উিযূযী ন্দছর না, মায পকর ভজুভদায ফংকয য াথযায জন্দভদান্দযত্ব ান ভজুভদায ফংকয টদ ন্দত্র 

ফকিযাাধযায় ফং। ফকিযাাধযায় ফংকয জন্দভদান্দযকত্বয আভকরও াথযা গ্রাকভয টবতয ন্দনন্দভজত য়- যাভঞ্চ, 

 াছান্দয ভর, ন্দফন্দবন্ন ন্দফ ভন্দিয ইতযান্দদ। সযয জন্দভদান্দযত্ব স্তান্তন্দযত য় ফকিযাাধযায়কদয টদ ন্দত্র 

ভুকখাাধযায়কদয  াকছ। সাঁযা আফায যফতজী াকর ফক্সী উান্দধকত বূন্দলত ন। সাঁকদয ৃিকাল তাকত সই গ্রাকভ 

টফ ন্দ ছু ভন্দিয প্রন্দতন্দিত য়।  াকজই জন্দভদাযী স্তান্তন্দযত য় ভুকখাাধযায়কদয টদ ন্দত্র বট্টাচামজকদয  াকছ। 

বট্টাচামজ ন্দযফাকযয ায়তাকতও সখাকন টফ ন্দ ছু ভন্দিয ন্দনন্দভজত য়। সইবাকফ ন্দফন্দবন্ন জন্দভদায ফংকয ায়তা ও 

ৃিকাল তায় াথযা গ্রাকভ ংখযান্দধ  টেযাক াোয ভন্দিয ন্দনন্দভজত য়। তকফ সই গ্রাকভ  ন্দে টেযাক াোয ভন্দিয 

ন্দছর তায ন্দি  ংখযা জানা মায় না। ফতজভাকন সই গ্রাকভ ৩৪ ন্দে ভন্দিয যকয়কছ, মায ভকধয  কয় ন্দে অক্ষত অফস্থায় 

যকয়কছ আফায  কয় ন্দে বগ্নপ্রায় অফস্থায় যকয়কছ। টফ ন্দ ছু ভন্দিয প্রা ৃন্দত  র্দকমজাগ আয টফ ন্দ ছু ভন্দিয নদী 

গকবজ ন্দফরীন কয় টগকছ। আফায অকন  ভন্দিকযয ন্দফগ্র চুন্দয কয় মাওয়ায পকর খান্দর ভন্দিকযয অফয়ফো কড় 

থা ায় স্থানীয় ভানুকলযা টইফ ভন্দিযগুন্দর টবকঙ তায ইোঁ ন্দদকয় ন্দনকজকদয ঘয ফান্দড় বতন্দয  কয টনয় ফকর জানা 

মায় (ইয়ান্দন ািান, ফযান্দক্তগত াক্ষাৎ ায, ২৫সন্দপ্রর, ২০১৭(।     
 

৪. াথযা গ্রাভ সফং ন্দফন্দবন্ন জান্দতকগািী: াথযায জন্দভদায ভজভুদাযযা ন্দনকজকদয জন্দভদাযী ন্দযচারনায জনয ন্দফন্দবন্ন 

অঞ্চর টথক    াভায,  ুকভায, ছুকতায, নান্দত প্রবৃন্দত জান্দত টগািীয ভানুল ন্দনকয় সক সই গ্রাকভ থা কত টদয় সফং 

তাকদয ন্দ ছুো অং  কয চালকমাগয জন্দভ দান  কযন। সখনও াথযা গ্রাকভ  াভায,  ুকভায, রান্দিয়ার প্রবৃন্দত টেন্দণয 

টরাক কদয ফফা টদখা মায়। াথযায াশ্বজফতজী গ্রাভগুন্দরকত টম ভুন্দরভ ন্দযফাকযয টরাক যা ফফা  কয, টানা 

মায় তাাঁকদয ূফজুরূকলযা জন্দভদাযী আভকর জন্দভদাযকদয রান্দিয়ার ন্দছর। ন্দ ন্তু ফতজভাকন সই গ্রাকভ ভুকখাাধযায়, 

ভজুভদায, ফকিযাাধযায় ও বট্টাচামজ ন্দযফাকযয স ন্দে  কয ন্দযফায যকয়কছ। সছাড়া অনযানয ম্প্রদাকয়য মাযা 

যকয়কছ তাকদযক  জন্দভদাকযযা ন্দনকজকদয জন্দভদাযীয  াকজয জনয অনয জায়গা টথক  ন্দনকয় সক সখাকন ফন্দত 

স্থান  যান।   
 

     াথযা গ্রাকভয টফন্দযবাগ গৃই বতন্দয কয়কছ যাজাকদয অট্টান্দর া ও ভন্দিকযয চন্দে ইাঁে ন্দদকয়। স প্রকঙ্গ গ্রাকভয 

অন্দধফাীযা ফকরন জন্দভদাযকদয মখন ক্ষভতা ও প্রবাফ প্রন্দতন্দি ন্দছর তখন তাাঁযা গ্রাকভয ভানুলকদয প্রন্দত খুফ ন্দনমজাতন 

 যকতা। তাই জন্দভদাযকদয মখন প্রবাফ প্রন্দতন্দি খফজ য় সফং ন্দফন্দবন্ন ভন্দিয টথক  মখন ন্দফগ্র চুন্দয কয় টমকত 

থাক  তখন গ্রাকভয অন্দধফাীযা জন্দভদাযকদয অট্টান্দর া সফং ন্দফন্দবন্ন খান্দর ভন্দিয টবকঙ তায ইাঁে ন্দদকয় ন্দনকজকদয ঘয 

ফান্দড়  কয ন্দনকত থাক , তায ন্দনদজন সখনও াথযা গ্রাকভ  টদখকত াওয়া মায়।   
 

৫. াথযায ভন্দিয ও তায জনশ্রুন্দত: াথযায জন্দভদাযযা বফয ধকভজয উা  ন্দছকরন। তাই সই গ্রাকভ ন্দকফয 

ভন্দিকযয ংখযাই টফন্দ। ন্দকফয ভন্দিয ছাড়াও সখাকন যকয়কছ ীতরা, ধভজযাজ,  ারাচাাঁদ, র্দগজা প্রবৃন্দত টদফ-

টদফীযও ভন্দিয। ফতজভাকন সখাকন ১৬ ন্দে ভকতা ন্দফ ভন্দিয যকয়কছ। সইফ ভন্দিযগুন্দরক  ন্দঘকয নানান জনশ্রুন্দতও 

টানা মায়। ন্দনকে সই গ্রাকভয ন্দফন্দবন্ন ভন্দিকযয জনশ্রুন্দত ম্পক জ আকরাচনা  যা র:  
 

৫.১. ভা ড়া াথকযয র্দগজা ভন্দিয ম্পন্দ জত জনশ্রুন্দত: সই গ্রাকভ ভজুভদাযকদয টম বগ্নপ্রায় ভা ড়া াথকযয র্দগজা 

ভণ্ডন্দে যকয়কছ, তাকত র্দগজা জূায ভয় ১০০ ন্দে টভাল ও াাঁিা ফন্দর টদওয়া কতা। সখনও বগ্নপ্রায় ভন্দিযন্দেক  

আভযা টদন্দখ, টখাকন  যকয়কছ ফন্দর টদওয়ায জায়গা, মূ াি সফং স ন্দে নারা। সই নারা ন্দদকয় ফন্দরদাকনয যক্ত 

 াাঁাই নদীয জকর ন্দগকয় ড়কতা। সখকনা চাা ড়া াথকযয র্দ-ন্দতন পুে ন্দনকচ টই নারায অন্দস্তস্ব যকয়কছ। াথযা 

গ্রাকভয ফান্দিা  ারীদ দরুই নাভ  স  ফযান্দক্তয িা ুযদায র্দগজা ূজায আকগ  াজ ন্দছর াযা সরা া ঘুকয র্দগজা 

ূজায ফন্দরদাকনয জনয ন্দনখুাঁত াাঁিা ও টভাল খুাঁকজ ন্দনকয় আা। সই াাঁিাগুন্দর টমন ন্দফন্দবন্ন যকঙয না য় অথজাৎ স ই 
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যকঙয কত কফ। স ফায ূজায আকগ ফন্দরদাকনয াাঁিাগুন্দর ন্দনকয় আায ভয় স ো াাঁিায া টবকঙ মায় ফা 

ভুচক  মায়। তাযয াাঁিাগুন্দর ন্দনকয়  ারীকদয িা ুযদা মূ াকিয  াকছ ট াঁছায় তখন টই খুাঁতওয়ারা াাঁিান্দে 

টদকখ জন্দভদাকযযা টক্ষক মায় সফং াকত খড়গ ন্দনকয় ফকর, াাঁিায ফদকর আজ টতাক  ফন্দর টদকফা। টই 

ন্দযন্দস্থন্দতকত  ারীদয িা ুভা াকত ফাঁন্দে ন্দনকয় যণভূন্দতজ ধাযণ  কয ন্দনকজয স্বাভীক  যক্ষা  কযন (ািান, ইয়ান্দন, 

ফযান্দক্তগত াক্ষাৎ ায, ২৫সন্দপ্রর, ২০১৭(। জন্দভদাযী আভকর সই ভা ড়া াথকযয র্দগজা ভন্দিকয খুফ জাাঁ জভ   কয 

র্দগজা ূজা  যা ত। 
   

৫.২. ধভজযাজ ভন্দিয: সক ফাকয  াাঁাই নদীয তীয টঘাঁকঘ সই ধভজিা ুকযয ভন্দিযন্দে অফন্দস্থত। ফতজভাকন ভন্দিযন্দেয 

টফাইত করন  বট্টাচামজ ন্দযফাকযয ঙ্কজ বট্টাচামজ, প্রপুে বট্টাচামজ সফং প্রবা বট্টাচামজ।  সই ভন্দিকযয টদফতা 

ধভজযাজজী ফতজভাকন ধভজযাজ ভন্দিকয টনয় ন্দতন্দন বট্টাচামজকদয ফান্দড়কতই টফা াকেন। সই ভন্দিকযয ন্দফগ্রন্দে 

টগাফধজন ন্দণ্ডত নাভ  স  ফযান্দক্ত  অন্নদাচযণ বট্টাচামজক  ন্দদকয় মান, ধভজযাকজয াকড় াত ন্দফকঘ জন্দভ । 

সই ভন্দিকযয র্দন্দে  ুিুন্দযকত র্দন্দে ন্দফলধয াক  ফক থা কত টদখা টমত। গ্রাভফাীযা ভকন  যকতা সই া র্দন্দে 

ধভজিা ুকযয আয স  রূ। ফৃন্দষ্ট ও টযাকদয াত টথক  ফাাঁচায জনয গ্রাভফাীযা মখন ভন্দিকযয ভকধয আেয় ন্দনত 

তখন া র্দকো ন্দ ন্তু  াউক   াভড়াকতা না ফা  াকযা ট াকনা ক্ষন্দত  যকতা না। সছাড়া সই ভন্দিকযয  ুিুন্দযকত 

যকয়কছ টভ ভান্দছয-চা । সই ভন্দিয প্রাঙ্গকন টভ ভান্দছযা দা ফজদা ঘুকয টফড়ায় ন্দ ন্তু সই টভ ভান্দছযা আজ অন্দি 

 াউক   াভড়াইন্দন। ভন্দিকযয স ন্দে াক  আনিুয গ্রাকভয স  াুকড় স ফায ধকয ন্দনকয় মায়। টই যাকতই 

টই াুকড়য স্বাপ্নাকদ য় টম তুন্দভ আভাক  আভায জায়গায় ন্দপন্দযকয় ন্দদকয় সকা, না কর টতাভায ভূ ন্দফদ 

ঘেকফ। সই স্বপ্নাকদ টকয় কযয ন্দদন  াকরই টই াুকড় াোক  ভন্দিয প্রাঙ্গকন টছকড় ন্দদকয় ধভজযাকজয 

ূজা ন্দদকয় মায় (বট্টাচামজ, প্রবাল, ফযান্দক্তগত াক্ষাৎ ায, ২৪ সন্দপ্রর, ২০১৭(। 
 

৫.৩. নফযত্ন ভন্দিয: ভজুভদায ফংকয স  জন্দভদায ভাকয়য াকথ ন্দফফাকদয পকর ভাক  ফদ্ধ ঘকয আেক  টযকখ সই 

নফযত্ন যীন্দতয ভন্দিযন্দে বতন্দয  যকফন ফকর ন্দি   কযন। ভন্দিযন্দে বতন্দযয ন্দি  কযই ভন্দিয প্রন্দতিায আকগয ন্দদন 

ভন্দিযন্দেয ওয ফজ্রাাত য়। মায পকর ভন্দিযন্দে অন্দবপ্ত কয় মায় টই জনয ভন্দিযন্দেকত ট ান ন্দফগ্র প্রন্দতিা  যা 

মায় না। টই টথক  সই ভন্দিযন্দে ভূন্দতজ ন্দফীন ন্দযতক্তয অফস্থাকতই কড় যকয়কছ, ট ান ন্দদনই সই ন্দযতক্তয 

ভন্দিযন্দেকত ূজা-অচজনা য় ন্দন ফকর জানা মায় (বট্টাচামজ, প্রবাল, ফযান্দক্তগত াক্ষাত ায, সন্দপ্রর ২৪, ২০১৭(। 
 

৫.৪. যকত্নশ্বযজীউয ন্দফ ভন্দিয: াথযা ফা আকাকয গ্রাকভয টরাক যা যকত্নশ্বযজীক  ন্দনকজকদয গ্রাভ টদফতা 

ফকর ভকন  কযন। ূকফজ যকত্নশ্বকযয আেচারা স ন্দে ভন্দিয ন্দছর ন্দ ন্তু টো টবকঙ্গ ড়ায় গ্রাভফাীযা টই স্থাকন 

স ন্দে নতুন ভন্দিয ন্দনভজাণ  কযন। 
  

     যকত্নশ্বয ভন্দিকযয ন্দি  াভকন যকয়কছ স ন্দে ন্দফযাে ন্দজর গাছ। সই ন্দজর গাকছয তরায় প্রন্দত ফছয ধূভধাভ 

 কয চড়ক য টভরা ও গাজন উৎফ ান্দরত য়। সই গাজন উৎকফয ন্দফকল আ লজণ র—যজা টপাাঁয, ন্দজফ টপাাঁয, 

ন্দি টপায সফং চড়ক য টভরা। সই চড়  উরকক্ষয ন্দতন ন্দদন ধকয সখাকন াংস্কৃন্দত  অনুিান য়। সখান ায ট ান 

ভানুল মন্দদ অুন্দফধায় কড় ফা তায াযীন্দয  ট ান ভযা য় তাকর তাযা ফাফা যকত্নশ্বকযয  াকছ ভানত  কয। 

টই ভকনাফাঞ্ছা ূযণ কর তাযা গাজকনয ভয় ফাফায ভন্দিকয দণ্ডী ট কে জর ঢাকর সফং ফাফায উকেকয প্রাদ 

ন্দনকফদন  কয। সই গ্রাকভয ঞ্চানন ভাইন্দতয টছকরয হৃদ মকে পুকো য় সফং ট ন্তাকনয আকযাগয  াভনায় 

গাজকনয ভয় তায টছকরক  ফাফায টরৎ রারায় টপকর টদয়। সযয তায টছকরয হৃদমকেয অাকযন য় সফং 

ফতজভাকন ট ুস্থ আকছ। সই ঘেনায য গ্রাভফাীযা সফং ঞ্চানকনয ন্দযফাকযয টরাক যা ন্দফশ্বা  কয ফাফায 

দয়াকতই তায টছকর জীফন ন্দপকয টকয়কছ। 
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৬. াথযায টেযাক াো ভন্দিয স্থাকতযয যীন্দত ও ন্দযচয়: ূকফজই আকরাচনা  যা কয়কছ টম াথযা গ্রাকভ  তগুকরা 

ভন্দিয ন্দছকরা তায ন্দি  ংখযা জানা মায় না। তকফ ফতজভাকন সই গ্রাভন্দেকত ৩৪ ন্দে ভন্দিকযয অন্দস্তত্ব াওয়া মায়। 

াথযা গ্রাকভ টম টেযাক াোয ভন্দিযগুন্দর যকয়কছ টই ভন্দিযগুন্দরকত অরং যকণয প্রাচুমজ টবাকফ টচাকখ কড় না। 

 াাঁাই নদীয াশ্বফতজী সই টছাট্ট গ্রাভন্দেকত টম ফ যীন্দতয ভন্দিয গকড় উকিকছ তা ন্দতযই ন্দফস্মকয়য ন্দফলয়। ফাংরায 

টেযাক াো ভন্দিয স্থাকতযয যীন্দতক ই অনুযণ  কযই সখান ায ভন্দিয স্থাতযগুন্দর গকড় উকিন্দছর। তকফ 

টভন্দদনীুকযয াশ্বফতজী স্থান ওন্দড়া ওয়ায় স্বাবান্দফ বাকফই ওন্দড়ায ভন্দিয স্থাকতযয যীন্দতয প্রবাফ টফ খান্দন োই 

সই গ্রাকভয ভন্দিয স্থাকতযয উয কড়কছ। ভন্দিযভয় সই গ্রাকভ টমফ ধযকনয টেযাক াো ভন্দিয স্থাতয টদখা 

মায় তা ন্দনকে স ন্দে ছক য াাকময টদখাকনা র:  
 

                                                 াথযায ভন্দিয স্থাকতযয যীন্দত 

    

              চারা                   যত্ন                  দারান                 টদউর                 ভঞ্চ  

   

 চাযচরা      আেচারা    ঞ্চযত্ন       নফযত্ন      ভতর ছাদ              টযখ       যাভঞ্চ               তুরীভঞ্চ       
 

     ভন্দিযভয় সই টছাট্ট গ্রাভন্দেকত আভযা চাযচারা, আেচারা, ঞ্চযত্ন, নফযত্ন, ভতর ছাদ, টযখা, যাভঞ্চ, 

তুরীভঞ্চ ইতযান্দদ যীন্দতয ভন্দিয টদখকত াই। স ো গ্রাকভ স কঙ্গ সতগুকরা যীন্দতয ভন্দিয গকড় ওিা ন্দতযই 

ন্দফস্ময় য ফযাায সফং মা সখান ায ভন্দিয স্থাকতযয স ন্দে স্ব ীয়তায ন্দদ ও ফকে। সফাকয আভযা সই ভস্ত 

যীন্দতয ভন্দিযগুন্দর প্রকঙ্গ আকরাচনা  যকফা:   
 

৬.১. চারা: চারা যীন্দত কে ফাংরায স ান্ত ন্দনজস্ব স্থাতয যীন্দত। ফাংরায় টদাচারা, চাযচারা, আেচারা, ফাকযাচারা, 

টজাড়ফাংরা, যত্ন  টজাড় ফাংরা ইতযান্দদ যীন্দতয ভন্দিয টদখা মায়। ন্দ ন্তু াথযা গ্রাকভ আভযা চাযচারা আয 

আেচারা যীন্দতয ভন্দিয টদখকত াই। চারা যীন্দতয ভন্দিকযয ভকধয উকেখকমাগয র  ারাচাাঁকদয দারাকনয 

ন্দিভন্দদক  ন্দতনন্দে চাযচারা যীন্দতয ন্দফ ভন্দিয সফং ূফজন্দদক য আেচারা যীন্দতয ন্দফ ভন্দিযন্দে। সখান ায আেচারা 

যীন্দতয যকত্নশ্বয ন্দফ ভন্দিযন্দে অকন  আকগই ্ং কয় টগকছ। টই স্থাকন আফায গ্রাভফাীযা নতুন ভন্দিয স্থান 

 কযকছ।  
 

৬.১.১. ন্দতনন্দে চাযচারা ও স ন্দে আেচারা যীন্দতয ন্দফ ভন্দিয:  ারাচাাঁকদয  দারাকনয ন্দিভন্দদক  ন্দতনন্দে চাযচারা 

যীন্দতয ভন্দিয সফং ূফজন্দদক  স ন্দে আেচারা যীন্দতয ন্দফ ভন্দিয যকয়কছ। সই ভন্দিকযয স ন্দে ভন্দিকযয গাকয় টরখা 

আকছ ভন্দিযন্দে ১৭৭১  াি  অথজাৎ ১২৫৫ াকর প্রন্দতন্দিত কয়ন্দছর। সই ভন্দিযগুন্দরকত ঙ্খ ও টেযাক াোয 

অরং যণ অল্প ন্দফস্তয টদখা মায়। অতীকত সই ভন্দিযগুন্দরকত টম প্রচুয টেযাক াোয অরং যণ ন্দছর তা ভন্দিযগুন্দর 

টদখকরই টফাঝা মায়। সই ভন্দিযগুন্দরয টেযাক াোয পর গুন্দরকত যকয়কছ ন্দফন্দবন্ন প্র াকযয পুকরয টভান্দেপ, সছাড়া 

ভন্দিকযয অবযন্তকয ট াঁছাকনায র্দই াকশ্বজ যকয়কছ দ্বাযার, আয যকয়কছ জযান্দভন্দত  ন া ও ট যান্দণ  ঘেনায 

নানান পর  টমভন—দাফতায, দভান্দফদযা, ন্দফন্দবন্ন ট যান্দণ  টদফকদফী ইতযান্দদ (দ্রষ্টফয ন্দচত্র নং- ১ ও ২(।    
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ন্দচত্র নং- ১ চারা যীন্দতয ন্দফ ভন্দিয  

    

ন্দচত্র নং- ২ চারা যীন্দতয ন্দফ ভন্দিকযয েুখ অং 
 

৬.২. যত্ন: ন্দিভ ফাংরায অঞ্চকরয অঞ্চকরয অন্তজগত ন্দিভ টভন্দদনীুয টজরায় যত্ন বরীয ভন্দিয অন্দধ  ংখযায় 

টদখা মায়। াথযা গ্রাভন্দে সয টথক  ফযান্দতেভ নয়। ন্দিভ ফাংরায় টম টম যীন্দতয যত্ন ভন্দিয টদখা মায় টগুন্দর 

র— স যত্ন, ঞ্চযত্ন, নফযত্ন, স াদযত্ন, ত্রকয়াদযত্ন, ঞ্চদযত্ন, প্তদযত্ন, স ন্দফংন্দতযত্ন, ঞ্চন্দফংন্দতযত্ন 

ইতযান্দদ।  যত্ন যীন্দতয ভন্দিকযয ভকধয সই গ্রাকভ আভযা ঞ্চযত্ন সফং নফযত্ন যীন্দতয ভন্দিয টদখকত াই।    

৬.২.১. ধভজযাজ ভন্দিয: সই ধভজযাজ ভন্দিযন্দে সক ফাকয  ংাফতীয নদীয ধায টঘাঁকল অফন্দস্থত। সন্দে ঞ্চযত্ন যীন্দতয 

ভন্দিয। ফতজভাকন সই ভন্দিযন্দে বট্টাচামজ ন্দযফাকযয তত্ত্বাফধাকন যকয়কছ। আয ুযাতান্দত্ত্ব  কফক্ষজণ ন্দফবাগ সই 

ভন্দিযন্দেক  ংস্কায  কয ংযক্ষণ  কযকছ। ভন্দিকযয ন্দফগ্র ধভজযাজজী ফতজভাকন ভন্দিকয টনই, বট্টাচামজকদয 

ফান্দড়কতই টফা াকেন। ভন্দিযন্দেকত স ভয় ঙ্খ ও টেযাক াোয অরং যণ ন্দছর।  াকরয  ড়ার গ্রাক ও ন্দি  

ংযক্ষকণয অবাকফ ভন্দিযন্দেয অন্দধ াং অরং যণই নষ্ট কয় টগকছ (দ্রষ্টফয ন্দচত্র নং- ৩ ও ৪(।   

  

ন্দচত্র নং- ৩ ঞ্চযত্ন যীন্দতয ধভজযাজ ভন্দিয  ন্দচত্র নং- ৪ ধভজযাজ ভন্দিকযয ওকযয অং 
 

৬.২.২. ঞ্চন্দফ ভন্দিয: ঞ্চন্দফ ভন্দিযন্দে ঞ্চযত্ন যীন্দতয ফকর সক  ঞ্চন্দফ ভন্দিয ফরা য়। ভন্দিযন্দে ভজুভদাযযা 

প্রন্দতিা  কযন্দছকরন। ভন্দিযন্দেয উচ্চতা ৩০ পুে ভকতা। প্রন্দতিাপর  টদকখ জানা মায় টম সই ভন্দিযন্দে ১৭৪৯ 

 াকি অথজাৎ ইংকযজী ১৮২৮ খ্রীষ্টাি ও ফাংরা ১২৩৪ াকর প্রন্দতন্দিত য়। সই ভন্দিযন্দেও ুযাতান্দত্ত্ব  কফজক্ষণ 

ন্দফবাকগয তত্ত্বাফধাকন যকয়কছ। ভন্দিকযয অবযন্তকয প্রকফকয েুখ অংক রান্দি াকত দ্বাযারক  টদখা মায়। 

ভন্দিযন্দেয াভকনয অংক টেযাক াোয নানান অরং যণ মুক্ত পর ও টদখা মায়। সয ভকধয ন্দ ছু পর  বগ্ন 
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অফস্থায় যকয়কছ আফায ন্দ ছু পর  অক্ষত অফস্থায় যকয়কছ। সই ভন্দিকয টম ফ টেযাক াোয অরং যণগুন্দর যকয়কছ 

টগুন্দর র: ন্দফন্দবন্ন পুর ও রতা াতায টভান্দেপ, নানান ট যান্দণ  টদফতা টমভন-  ান্দতজ , গকণ, ন্দফ, ভন্দলাুয, 

যাভ, রক্ষণ ইতযান্দদ। স প্রকঙ্গ উকেখয ভন্দিযন্দেয াভকনয অংক বগ্ন অফস্থায় পুর ও রতা াতায সফং ন্দ ছু 

কঙ্খয অরং যণ টদখা মায় (দ্রষ্টফয ন্দচত্র নং- ৫ ও ৬(।  

  

ন্দচত্র নং- ৫ ঞ্চন্দফ ভন্দিয ন্দচত্র নং- ৬ ঞ্চন্দফ ভন্দিকযয যত্ন ফা চূড়ায অং 
  

৬.২.৩. ন্দতনন্দে ঞ্চযত্ন যীন্দতয ন্দফ ভন্দিয: ফকিযাাধযায়যা সই ন্দতনন্দে ঞ্চযত্নযীন্দত ন্দফন্দষ্ট ন্দফ ভন্দিয প্রন্দতিা 

 কযন। প্রন্দতিা ন্দরন্দ টথক  জানা মায় ১৭৩৮  াকি অথজাৎ ১২২৪ কন সই ভন্দিয ন্দতনন্দে প্রন্দতিা য়। সই ভন্দিয 

ন্দতনন্দেক ও ুযাতান্দত্ত্ব  কফজক্ষণ ন্দফবাগ ংস্কায  কয ংযক্ষযণ  কযকছ। ূফজভুখী সই ন্দতনন্দে ভন্দিকয ন্দনতয ূজা 

য়। ভন্দিয ন্দতনন্দেয াভকনয অংক ও র্দই াকশ্বজ টেযাক াো ও কঙ্খয অরং যণ টদখা মায় (দ্রষ্টফয ন্দচত্র নং- ৭ ও 

৮(।     
 

  

 ন্দচত্র নং- ৭ ফকিযাাধযায়কদয ঞ্চযত্ন যীন্দতয ন্দতনন্দে ন্দফ 

ভন্দিয  

ন্দচত্র নং- ৮ ফকিযাাধযায়কদয ঞ্চযত্ন যীন্দতয ন্দফ 

ভন্দিয 
 

৬.২.৪. ন্দযতক্তয নফযত্ন ভন্দিয: ন্দিভভুখী নফযত্ন যীন্দতয সই ভন্দিযন্দে  ংাফতীয নদীয সক ফাকয তীয টঘাঁকল 

অফন্দস্থত। ন্দদ্বতকর নয়ন্দে চূড়া ন্দফন্দষ্ট সই ভন্দিযন্দেয উচ্চতা ৭৫ পুে ভকতা। প্রথভ তকরয  ািাকভান্দেয বদঘজয ও প্রস্থ ২০ 
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পুে। প্রথভ চাযন্দে চূড়ায বদঘজয ১২ পুে  কয, ভাকঝয চূড়ায বদঘজয ২০ পুে। ন্দদ্বতকরয চারায উচ্চতা ১৫ পুে প্রন্দতন্দে 

চূড়ায বদঘজয ১০ পুে  কয। াথযায় অফন্দস্থত ভন্দিযগুন্দরয ভকধয কফজাচ্চ উচ্চতা ন্দফন্দষ্টয ভন্দিয র সই ন্দযতক্তয 

নফযত্ন ভন্দিযন্দে। সই ভন্দিযন্দেক ও ুযাতান্দত্ব  কফজক্ষণ ন্দফবাগ ংস্কায  কয ংযক্ষণ  কযকছ স ভয় সই 

ভন্দিযন্দেকত প্রচুয টেযাক াোয অরং যণ ন্দছর। ন্দ ন্তু ফতজভাকন টই অরং যকণয প্রাচুমজ টবাকফ আয ভন্দিযন্দেকত 

টদখা মায় না। প্রায় ১৫-২০ ফছয আকগ সই ভন্দিয টথক  অকন  টেযাক াোয পর  অহৃত কয়কছ ফকর 

টরা ভুকখ টানা মায়। সই ভন্দিকয অফন্দষ্ট টম পর গুন্দর যকয়কছ তায টফন্দযবাগোই বগ্ন ফা অধজবগ্ন অফস্থায় 

যকয়কছ। খুফ  ভ ংখয  পর ই অক্ষত অফস্থায় যকয়কছ।  ভন্দিযন্দেয ন্দরায, াভকনয অং সফং ন্দবন্দিবূন্দভয 

ওকযয অংক টেযাক াোয পর  টদখা মায় (দ্রষ্টফয ন্দচত্র নং- ৯ ও ১০(। 

 

 
 

 ন্দচত্র নং- ৯ ন্দযতক্তয নফযত্ন যীন্দতয ভন্দিয  ন্দচত্র নং- ১০ ন্দযতক্তয নফযত্ন যীন্দতয ভন্দিকযয নয়ন্দে যত্ন 
  

৬.৩. দারান: দারান যীন্দতয ভন্দিকযয বাগগুন্দর র— টছাে চাাঁদনী, ন্দদ্বতর চাাঁদনী, র্দগজাদারান, ভতর ছাদ ইতযান্দদ। 

াথযা গ্রাকভ আভযা ফতজভাকন র্দন্দে দারান যীন্দতয ভতর ছাকদয ভন্দিয টদখকত াই। সই ভন্দিয র্দন্দেয স ন্দে র 

 ারাচাাঁকদয দারান সফং অযন্দে র ফকিযাাধযায়কদয ভতর ছাকদয ন্দফ ভন্দিয।  
 

৬.৩.১.  ারাচাাঁকদয দারান ট ািা: দারান যীন্দতয সই  ারাচাাঁকদয ভন্দিযন্দে ভজুভদাযযা বতন্দয  কযন। সরা ায় সই 

ভন্দিযন্দে  ারাচাাঁকদয দারারক ািা নাকভ ন্দযন্দচত। সই ভন্দিযন্দেও ুযাতান্দত্ত্ব  কফজক্ষণ ন্দফবাকগয তত্ত্বাফধাকন 

যকয়কছ।  ারাচাাঁকদয দারান ট ািায় টভাে ন্দতনন্দে  ুিুন্দয যকয়কছ। স  ভয় সই ভন্দিকযয ুফজন্দদক য  ুিুন্দযকত 

থা কতন রক্ষী জনাদজন সফং ন্দিভন্দদক য  ুিুন্দযকত  ারাচাাঁদজী থা কতন। তায ভাকঝয  ুিুন্দয ন্দদকয় টবতকয 

মাতামাত  যা টমত (দ্রষ্টফয ন্দচত্র নং- ১১(। ফতজভাকন সই ভন্দিকয ট ান ন্দফগ্রকয ূজা য় না। সই  ারাচাাঁকদয 

ন্দফগ্রকয ূজা য় টভন্দদনীুকযয টফযাফেবুকযয ভজুভদাযকদয ফান্দড়কত। আয রক্ষী জনাদজন ূজা াকেন ন্দি  

 ংাফতী নদীয ওয প্রাকন্ত জনাদজনুকয। সই ভন্দিযন্দেকত টেযাক াো ফা কঙ্খয ট ান অরং যণ টনই।  
 

৬.৩.২. ভতর ছাকদয ন্দফ ভন্দিয: সই ভতর ছাকদয ন্দফ ভন্দিযন্দে ফকিযাাধযায়যা প্রন্দতিা  কযন। ভন্দিযন্দেকত 

ট ান ন্দফগ্র টদখা মায় না। ূকফজ সই ভন্দিযন্দেকত ন্দকফয ন্দনতয ূজা কতা। সন্দে ইাঁকেয বতন্দয ভন্দিয সখাকন ঙ্খ ও 

টেযাক াোয ট ান অরং যণ টদখা মায় না (দ্রষ্টফয ন্দচত্র নং- ১২(।  
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 ন্দচত্র নং- ১১  ারাচাাঁকদয দারান ট ািা ন্দচত্র নং- ১২ ভতর ছাকদয ন্দফ ভন্দিয 
 

৬.৪. টদউর: ফাংরায টেযাক াো ভন্দিয স্থাকতযয আয স ন্দে যীন্দত র টদউর যীন্দত। ফাংরা তথা যাে ফাংরায 

অনযানয টজরায টথক  অন্দফবক্ত টভন্দদনীুয টজরায় সই টদউর যীন্দতয ভন্দিয টফন্দ ন্দযভাকন টদখা মায়। সয ম্ভফয 

 াযণ ন্দাকফ ফরা মায়, সই টজরায াকই অফন্দস্থত আভাকদয প্রন্দতকফী যাজয ওন্দড়লা।  াযণ টদউর যীন্দতয 

ভন্দিকযয ধাযণা প্রথভ ওন্দড়লা টথক  ফাংরাকত আক। ফাংরাকত টদউর যীন্দতয ভন্দিয ভূরত টলাড় তািীয য 

টথক  ন্দনন্দভজত কত থাক । সই টদউর যীন্দতয ভন্দিযক  আভযা র্দই বাকগ বাগ  যকত ান্দয—ীড়া টদউর আয টযখা 

টদউর। আফায ীড়া টদউরক  আভযা র্দন্দে বাকগ বাগ  যকত ান্দয— ন্দখয ীলজ ীড়া আয স্তূ ীলজ ীড়া। সই 

াথযা গ্রাকভ আভযা টদউর যীন্দতয ভন্দিকযয ভকধয টযখা ভন্দিকযয োন াই।   
 

৬.৪.১. ীতরায ভন্দিয: াথযা গ্রাকভয ফকিযাাধযায়কদয ীতরায ভন্দিযন্দে ফুন্দড়ভায থান ন্দাকফই ন্দযন্দচত। 

দন্দক্ষণভুখী ও উচ্চ ন্দবন্দিবূন্দভয ওয প্রন্দতন্দিত সই ভন্দিযন্দে টযখা ভন্দিকযয আদকর গন্দিত। টরা ভুকখ টানা মায় প্রায় 

৬০ পুে উচ্চতা ন্দফন্দষ্ট সই ভন্দিযন্দে ওন্দড়লায ট াণজা  ভন্দিকযয আদকর বতন্দয কয়ন্দছর। সই ভন্দিকয টদফী ীতরায 

ন্দনতয ূজা য়। ফতজভাকন ভন্দিযন্দেয াভকন অংক বগ্ন টেযাক াোয পর  ছাড়া ভন্দিকযয অনযত্র আয টেযাক াোয 

ট ান অরং যণ টদখা মায় না। ভন্দিযন্দেয ন্দখকযয চূড়ায় ন্দতকরয স ন্দে  রন্দ ফাকনা যকয়কছ (দ্রষ্টফয ন্দচত্র নং- 

১৩ ও ১৪(।  
  

 
 

 ন্দচত্র নং- ১৩ যত্ন যীন্দতয ীতরায ভন্দিয  ন্দচত্র নং- ১৪ ীতরায ভন্দিকযয াভকনয অং 



াথযায ভন্দিয টেযাক াো                                                                                           তনয়া ভুখার্জ্জী, ুজয় ুভায ভণ্ডর 
 

Volume- VI, Issue-I                                                    July 2017 44 

৬.৫. ভঞ্চ: ভঞ্চ যীন্দতয ভন্দিযক  আভযা ন্দতন বাকগ বাগ  যকত ান্দয— যাভঞ্চ, টদারভঞ্চ ও তুরীভঞ্চ। টদারভঞ্চ 

ও তুরীভকঞ্চয তুরনায়  যাভকঞ্চয ংখযা অন্দধ  ন্দযভাকন টদখা মায় সই ফঙ্গকদক। সই ভন্দিযভয় গ্রাভন্দেকত 

আভযা ট ফরভাত্র স ন্দে যাভকঞ্চয সফং  কয় ন্দে তুরী ভকঞ্চয োন াই।   
 

৬.৫.১. যাভঞ্চ: াথযা গ্রাকভয যাভঞ্চন্দে ফকিযাাধযায়কদয আভকর প্রন্দতন্দিত য়। সন্দে ফকিযাাধযায়কদয  াছান্দয 

ভকরয েুকখ অফন্দস্থত। সই যাভঞ্চন্দে অষ্টক াণা নৃ্দত ও নয়ন্দে চূড়া ন্দফন্দষ্ট। যাভকঞ্চয ভগ্র চূড়ান্দে টদখকত 

টফান্দয যূন ফা ওরোকনা কেয ভকতা। আে ট াণা ন্দফন্দষ্ট সই যাভকঞ্চয আেন্দে ট াকণই যকয়কছ টখভ টতারা 

ভয়ূকযয ভূন্দতজ। প্রন্দেন্দে দযজায প্রকফকয র্দই াকশ্বজ যকয়কছ দ্বাযান্দর া। যাভকঞ্চ টমকতু যা উৎফ অনুন্দিত কতা 

তাই যান্দধ ায ন্দখযা প্রন্দতন্দে দযজায র্দই াকশ্বজ যকয়কছ দ্বাযান্দর ায বূন্দভ ায়। প্রন্দেিা ন্দরন্দ টথক  জানা মায় সই 

যাভঞ্চন্দে ১৭৫৪  াি অথজাৎ ১৮২২ খ্রীষ্টাি ও ফাংরা ১২৩৯ াকর প্রন্দতন্দিত য়। সই যাভঞ্চন্দেয চূড়াগুন্দরয নীকচ 

কঙ্খয অরং যকণ েফ পুর গাকছয টভান্দেপ টদখা মায়। সই যাভঞ্চন্দেক ও  র াতা ভণ্ডকরয ুযাতান্দত্ত্ব  

কফজক্ষণ ন্দফবাগ ংস্কায  কয ংযক্ষণ  কযকছ (দ্রষ্টফয ন্দচত্র নং- ১৫ ও ১৬(।   
 

 
 

 ন্দচত্র নং- ১৫ যাভঞ্চ   ন্দচত্র নং- ১৬ তরুীভঞ্চ 

৭. অরং যণ বরী: প্রফকেয শুরুকতই ফরা কয়কছ াথযা গ্রাকভয টেযাক াো ভন্দিযগুন্দর অরং যকণয ন্দদ  টথক  

খুফ স ো উচ্চ  ভাকনয নয়।  াযণ সখান ায অন্দধ াং ভন্দিকযই টেযাক াোয অরং যণ টদখা মায় না। ন্দ ন্তু 

ভন্দিযগুন্দর টদখকর টফাঝা মায় ট ান স  ভয় সইফ নানান যীন্দতয ভন্দিযগুন্দর  ারু ামজূণজ অরং যকণ ভৃদ্ধ 

ন্দছর। প্রা ৃন্দত  ন্দফমজয় ও ন্দি  সফং  ন্দফজ্ঞানম্মত ংযক্ষকণয অবাকফ ফতজভাকন ভন্দিকযয অরং যণগুন্দর নষ্ট কয় 

টগকছ। আয টমফ ভন্দিযগুন্দরকত আভযা টেযাক াোয অরং যণ টদখকত াই টগুন্দর বগ্ন ফা অধজবগ্ন অফস্থায় 

যকয়কছ। াথযা গ্রাকভয টমফ ভন্দিযগুন্দরকত আভযা অল্প ন্দফস্তয টম টেযাক াোয অরংরযণ টদখকত াই টগুন্দর 

র— ন্দযতযক্ত নফযত্ন ভন্দিয, উিযভুখী ও ূফজভুখী ন্দতনন্দে চাযচারা ও স ন্দে আেচারা ন্দফ ভন্দিয, ন্দিভ ও 

ূফজভুখী ন্দতনন্দে ঞ্চযত্ন ভন্দিয, ফকিযাাধযায়কদয ন্দতনন্দে ঞ্চযত্ন যীন্দতয ন্দফ ভন্দিয, অষ্টক াণা ৃন্দত যাভঞ্চ 

ইতযান্দদ। ন্দনকে সফায আভযা াথযায টেযাক াো ভন্দিয স্থাকতযয অরং যণ বরীয ন্দফন্দবন্ন ন্দদ  ন্দনকয়  আকরাচনা 

 যকফা।   
 

৭.১. পরক য অফস্থান: াথযা গ্রাকভ সখনও অফন্দষ্ট টম  ন্দে ভন্দিকয অরং যণ টদখা মায় তায ভকধয টেযাক াোয 

াকথ াকথ াভানয ন্দযভাকণ কঙ্খয অরং যণও টদখা মায়। ভন্দিযভয় সই গ্রাকভয ন্দফন্দবন্ন াড়ায় অফন্দস্থত ন্দবন্ন 

ন্দবন্ন জন্দভদাযকদয আভকর বতন্দয ওয়া ভন্দিযগুন্দরকত  ট যান্দণ  ঘেনা ম্বন্দরত ন্দফন্দবন্ন ধযকনয পর গুন্দরক  ভন্দিকয 

প্রকফকয েুখবাকগয ওকযয অংক রম্বা ান্দযফদ্ধ যাকনকর আফায ভন্দিকয প্রকফকয র্দই াকশ্বজয যাকনকরও 
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টদখা মায়। আফায ন্দযতযক্ত নফযত্ন যীন্দতয ভন্দিযন্দেকত আভযা থাভ ফা Piller সয গাকয়ও টছাে টছাে টেযাক াোয 

পরক  নানান ট যান্দণ  ঘেনায দৃয-পর  টদখকত াই। ভন্দিযগুন্দরকত প্রকফকয েুখবাকগয সক ফাকয ওকযয 

অংক ন্দফন্দবন্ন ট যান্দণ  টদফ-টদফীয পর  আভযা টদখকত াই, টমভন— র্দগজা, ন্দফ,  ান্দতজ , গকণ ইতযান্দদ। 

ভাজন্দচত্র ম্বন্দরত পর গুন্দরক  আভযা াধাযণত ভন্দিকযয ন্দনকচয অংক টদখকত াই। আয যকয়কছ ঐন্দতান্দ  

ঘেনা ম্বন্দরত পর  মায অফস্থান র— ভন্দিকযয র্দই াকশ্বজ, থাভ ফা ন্দরায আয ভন্দিকযযয ট ানায অং। আয 

কঙ্খয অরং যণগুন্দর ভন্দিকযয ন্দি  াভকনয অংক টেযাক াো পরক য াকথই টদখা মায়।   
 

৭.২. পরক য আ ায: টেযাক াো ভন্দিযগুন্দরকত আভযা ভন্দিকযয অরং যকণয জনয টছাে, ফকড়া, রম্বাকে, টচ ক াণা 

প্রবৃন্দত নানা ধযকনয পরক য ফযফায কত টদন্দখ। ইাঁকেয টদওয়াকর ভূন্দতজমুক্ত পর গুন্দরক  ট াথাও স দভ 

টদওয়াকরয াকথ টাঁকে টদওয়া ফা টগাঁকথ টদওয়া কয়কছ আফায ট াথাও টদওয়াকরয কঙ্গ পর গুন্দর টরকগ না 

ন্দগকয় ওকযয ন্দদক  উকি সককছ। ঘেনায ধাযাফান্দ তা ফজায় যাখায জনয টছাে টছাে রম্বা আ াকযয টচ ক াণা 

পর ও ান্দযফদ্ধবাকফ রম্বারন্দম্ব ফা আড়াআন্দড়বাকফ ফযফায  যা কয়কছ। ফকড়া আ াকযয টচ ক াণা স ন্দেভাত্র 

পর  ফযফায  কযও ট ান ঘেনা ফা দৃযন্দচত্রক  টদখাকনা কয়কছ। াভান্দজ  ও ঐন্দতান্দ   ান্দন্দন ন্দচকত্রয জনয 

চযাপ্টা টচ ক াণা আ াকযয পরক য ফযফাযই টফন্দ  যা কয়কছ। উন্দিদজগৎ ও জযান্দভন্দত  ন ায টভান্দেকপয জনয 

রম্বা, টচ ক াণা ও চযাপ্টা টচ ক াণা ধযকনয পর  ফযফহৃত কয়কছ। আয প্রাণীজগৎ সয  টভান্দেকপয জনয রু রম্বা 

ও চযাপ্টা টচ ক াণা পরক য ফযফায কতই টফন্দ টদখা টগকছ (দ্রষ্টফয ন্দচত্র নং- ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০(।    
 

   
 

                             

 ন্দচত্র নং- ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ ন্দফন্দবন্ন আ াকযয টেযাক াোয পর  
               

৭.৩. পরক য ভা: ন্দফন্দবন্ন ভাকয টচাে, ফকড়া, রম্বা, টচ ক াণা টেযাক াোয পর  ন্দদকয় াথযা গ্রাকভয 

ভন্দিযগুন্দরয অরং যণ  যা কয়কছ। াথযায় টম ফ ন্দল্পী  ান্দযগকযযা সই টেযাক াোয ভন্দিযগুন্দর বতন্দয 

 কযন্দছকরন তাাঁযা তাাঁকদয ন্দনকজকদয ইো ফা টখয়ার খুন্দ ভকতা পর গুন্দর বতন্দয  কয ভন্দিযগাকত্র প্রন্দতস্থান্দত 

 কযনন্দন।  ান্দন্দন ও ঘেনা অনুমায়ী ন্দফন্দবন্ন ভাকয পর  বতন্দয  কয তায ন্দনন্দদজষ্ট জায়গা অনুমায়ী টগুন্দর প্রন্দতস্থান 

 যা কয়কছ। ট যান্দণ  ঘেনা, াভান্দজ  ঘেনা, ঐন্দতান্দ  ঘেনা সফং ন্দফন্দবন্ন ধযকনয টভান্দেকপয পর গুন্দর 

ভন্দিকযয ট ান অংক প্রন্দতস্থান  যা কফ সফং ট ান পরক য য ট ান পর  প্রন্দতস্থান্দত কফ টই ভস্ত ন্দাফ 

ন্দন া  কযই ন্দফন্দবন্ন ভাকয পর  বতন্দয  যা কয়কছ। সখান ায ভন্দিকযয পরক য ভাগুন্দর র— ২x২ ইন্দঞ্চ, 

২x৩ ইন্দঞ্চ, ৩x৪ ইন্দঞ্চ, ৪x৪ ইন্দঞ্চ, ৬x৬ ইন্দঞ্চ, ৭x৭ ইন্দঞ্চ, ৮x৮ ইন্দঞ্চ, ৮x১০ ইন্দঞ্চ, ১২x১০ ইন্দঞ্চ, ১২x৮ ইন্দঞ্চ, 

১৪x১২ ইন্দঞ্চ, ১৫x৬ ইন্দঞ্চ, ১৬x৫ ইন্দঞ্চ, ১৮x১২ ইন্দঞ্চ ইতযান্দদ। ভ ারীন ন্দল্পীকদয ন্দল্প  ান্দযগযী দক্ষতা ও 

বনূণযতায জনয ভন্দিযগাকত্র প্রন্দতস্থান্দত টেযাক াোয পর গুন্দর দজ কদয াভকন জীফ ও জীফন্ত রূক ন্দযস্ফুে 

কয়কছ।   
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৭.৪. ভনূ্দতজয ধযণ ও গিন: ভন্দিযভয় সই গ্রাকভয টেযাক াো ভন্দিযগুন্দরকত ভ ারীন ভন্দিয ন্দনভজাণ াযী ন্দল্পী 

 ান্দযগকযযা সভনবাকফ টেযাক াোয পর গুন্দরক  প্রন্দতস্থান  কযকছ টম ভন্দিযগুন্দরয নািন্দন  গুণক  আকযা 

ফান্দড়কয় ন্দদকয়কছ। স ই কঙ্গ ন্দফন্দবন্ন ট যান্দণ  দৃয ও াভান্দজ  ঘেনায দৃয ম্বন্দরত পর গুন্দর জীফন্তরূক 

ভন্দিযগাকত্র অফস্থান  কয ভন্দিযগুন্দরয গুরুত্ব   আকযা ফহুভাত্রায় ফান্দড়কয় ন্দদকয়কছ। স  স  ভন্দিকযয পর  স  

স  য ভ, টমভন ন্দযতক্তয নফযত্ন ভন্দিকযয পরক য াকথ ফকিযাাধযায়কদয ন্দতনন্দে ঞ্চযত্ন ন্দফ ভন্দিকযয 

পরক য ফা আেচারা যীন্দতয ন্দফ ভন্দিযগুন্দরয পরক য ট ান ন্দভর খুাঁকজ াওয়া মায় না। পর গুন্দরকত প্রন্দতস্থান্দত 

ভূন্দতজগুন্দরয টফ, বূলা, অরং ায, দাাঁড়াকনা ও ফায বন্দঙ্গভা, ভূন্দতজয গড়ন কফকতই সই াথজক যয ছা ুস্পষ্ট। স 

প্রকঙ্গ উকেখয সই গ্রাকভয টেযাক াো অরং যণমুক্ত প্রায় প্রন্দতন্দে ভন্দিকযই আভযা ভূর ভন্দিকয প্রকফকয র্দই াকশ্বজ 

র্দন্দে  কয দ্বাযাকরয পর  টদখকত াই। প্রন্দতন্দে ভন্দিকযয দ্বাযাকরয ভূন্দতজয গিন, টফ, বূলা, টালা , ন্দযেদ, 

দাাঁড়াকনায বন্দঙ্গভা স  স  য ভ,  াকযায কঙ্গ  াকযায াদৃয ন্দযরন্দক্ষত য় না। প্রকতয ন্দে ভূন্দতজ পরক য ন্দনজস্ব 

স্বতে বফন্দষ্টয যকয়কছ। আফায ট যান্দণ  ঘেনা মুক্ত স ই ধযকনয াদৃয মুক্ত পর  স ান্দধ  ভন্দিকয প্রন্দতস্থান 

 যা কয়কছ। প্রন্দতন্দে ভূন্দতজ পর ক  মন্দদ আভযা ভকনাংকমাগ কমাকগ গবীযবাকফ মজকফক্ষণ  ন্দয তাকর টদখকত 

াকফা টম প্রন্দতন্দে পরক য টমভন টেন্দণ ন্দফনযাগত ন্দদ  টথক  অকন  াদৃয যকয়কছ টতভন্দন অকন  বফাদৃযও 

যকয়কছ। াভান্দজ  ন্দচত্র ন্দফলয়  পর গুন্দর ভন্দিকযয ন্দবন্দিবূন্দভয টথক  স েু ওকযয ন্দদক য অংক নকতান্নত ফা 

Bas Relif স সভনবাকফ উস্থান  যা কয়কছ মা টদখকরই আভযা ভ ারীন ভাজজীফন ম্পক জ স  সু্পষ্ট 

ধাযণা রাব  যকত ান্দয। আয ভন্দিকযয প্রকফকয অংক টম ট যান্দণ  ঘেনায দৃয-পর গুন্দর যকয়কছ টগুন্দর 

টদখকর ভকনয ভকধয আরাদা স  বন্দক্তয বাফ ঞ্চায য়, ভকন য় জীফন্ত রূক টদফ-টদফীযা ভন্দিকযয সই স্থাকন 

অফস্থান  কয আকছ। জীফন্তরূক উস্থান্দত সই নকতান্নত বাস্কমজগুন্দরয টভান্দেপ ভ ারীন ন্দল্পী  ান্দযগযকদয 

দক্ষতা, ভান  ল্পনা সফং কফজান্দয বাযতীয় ন্দল্প ঐন্দতকযয নািন্দন  ট  কমজয কঙ্গ স াত্ম কয় ন্দগকয় 

ভন্দিযগুন্দরয ন্দল্পগুণ ও প্রান্দঙ্গ তাক  আকযা ফান্দড়কয় ন্দদকয়কছ। ভউচ্চতা ন্দফন্দষ্ট ভান্তযার ও টেণীফদ্ধ ভূন্দতজয 

যাকনরগুন্দর ট যান্দণ , াভান্দজ  সফং ন্দফন্দবন্ন টভান্দেপমুক্ত। ন্দল্প ৃন্দতয ন্দদ  টথক  সগুন্দর মকথষ্ট াফরীর ও 

ট িফভন্দণ্ডত। সকদয ভকধয াযস্পন্দয  াভঞ্জযতা, ছকিাভয়তা ও গন্দতভয়তা দজ কদয ভুগ্ধ  কয। যয স ই 

ধযকনয ঘেনা ন্দচকত্রয পর  ন্দফকলত ট যান্দণ  আখযাকনয পর  টদকখ মাকত দজ কদয চকু্ষ ক্লান্ত কয় না কড় 

টইজনয দজ কদয চকু্ষক  ন্দফোভ টদওয়ায জনয তৎ ারীন ভন্দিয ন্দনভজাণ াযী ন্দল্পীযা প্রন্দতন্দে পরক য চাযা 

জুকড় ন্দফন্দবন্ন ন া সফং উন্দিদজগক ন্দি  ন্দফন্দবন্ন ধযকনয পুর, রতা, াতায টভান্দেকপয ফড়জায ন্দদকয়কছন, মা 

ভন্দিযগুন্দরয নািন্দন  ভূরযক  আকযা ফান্দড়কয় তুকরকছ।    
 

৭.৫. পরক য চাযধাকযয ন া: উন্দিদজগৎক ন্দি  সফং জযান্দভন্দত  ন ায ফডজায ন্দদকয় ন্দফন্দবন্ন আ াকযয 

টেযাক াোয পর গুন্দরয চাযধাকয ন া ফা ফডজায টদওয়া কয়কছ। পর গুন্দরয ফাইকযয ন্দদক য র্দা ন্দদকয় বযন্দখ  

আ াকয ট ান জায়গায় র্দকো আফায ট ান জায়গায় ন্দতনকে রাইন ন্দফন্দষ্ট পুর, রতা, াতা ও জযান্দভন্দত  ন ায 

টভান্দেপ টদখা মায়। আফায টবতকযয ন্দদক  প্রন্দতস্থান্দত টদওয়ার গাকত্র টমফ পর গুন্দর যকয়কছ টইফ পরক য 

ভূন্দতজয চাযধাকযও উন্দিদজগৎক ন্দি  ন া ও জযান্দভন্দত  ন ায টভান্দেপ টদখা মায়। ন্দবন্দিবূন্দভ ফা Platfrom সয 

ওয দাাঁন্দড়কয় থা া ভূরত টম ভাজন্দচকত্রয পর গুন্দর থাক  তায চাযধাকয াধাযণত ে ও অনযানয পুকরয 

াাঁন্দড়য টভান্দেপ টদখা মায়।  
 

৭.৬. ট িমজ ফধজকন পরক য ন া ও ন্দফনযা: ফতজভাকন সই গ্রাকভয টম  ন্দে ভন্দিকয টেযাক াোয অরং যণ 

যকয়কছ তায টফন্দযবাগোই ভন্দিকয প্রকফকয েুখবাকগয অং ও ভন্দিকযয র্দই াকশ্বজয অং। সছাড়া ন্দবন্দিবূন্দভয 

ওকযয অংক ট যান্দণ , াভান্দজ , ঐন্দতান্দ  সফং নানান টভান্দেকপয দৃয পর ও টদখা মায়। রম্বা, ান্দযফদ্ধ ও 

বযন্দখ  আ াকযয যাকনকর সইফ পর গুন্দরক  প্রন্দতস্থান্দত  যা কয়কছ মা ভন্দিকযয টাবা ফধজকন ায়  কয় 
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উকিকছ। ভন্দিযগাকত্র প্রন্দতস্থান্দত সইফ পর গুন্দরয চাযধাকয টম উন্দিদজগৎক ন্দি  ও জযান্দভন্দত  ন ায টভান্দেপ 

যকয়কছ তাও ভন্দিকযয টাবা ফধজকন ায়  কয় উকিকছ। ন্দযতক্তয নফযত্ন ভন্দিকযয থাভ ফা Piller সয গাকয় 
টছাে ফকড়া ন্দফন্দবন্ন আ াকযয পরক  টম ট যান্দণ  আখযান, ভাজ ন্দচত্র, মুদ্ধ মাত্রা ও ন্দফন্দবন্ন ধযকনয দৃয পর  

প্রন্দতস্থান  যা কয়কছ টগুন্দর ভন্দিকযয টাবা ফধজন  কযকছ। ভন্দিযগুন্দরকত ট যান্দণ  টদফ-টদফীকদয 

পর গুন্দরক  সভনবাকফ প্রন্দতস্থান  যা কয়কছ টম টগুন্দর টদকখ ভকন য় সই ভস্ত টদফ-টদফীযা ভন্দিযগাকত্র 

জীফন্ত রূক অফস্থান  কয যকয়কছ।    
 

৭.৭. পর গুন্দরয ফতজভান অফস্থা: ভন্দিযভয় সই গ্রাকভয টফন্দযবাগ ভন্দিয ও ভন্দিকযয অরং যণগুন্দর মথাথজ 

ংযক্ষণ ও যক্ষণাকফক্ষকণয অবাকফ নষ্ট কয় টগকছ ফা প্রায় নষ্ট কয় টমকত ফককছ। ফতজভাকন সই গ্রাকভয টম  ন্দে 

ভন্দিকযয অরং যণ অল্প ন্দফস্তয যকয়কছ তাও বগ্ন ফা অধজবগ্ন অফস্থায় যকয়কছ। টফন্দযবাগ পর  নষ্ট কয় মাওয়া ফা 

টবকঙ মাওয়ায পকর টন্দে টম ন্দ কয পর  ন্দছর তা ন্দচন্দহ্নত যকণ অুন্দফধা কয় মায়। ভন্দিকযয ন্দনকচয অংকয 

পর গুন্দরয টফন্দযবাগোই নষ্ট কয় টগকছ। ট ান ট ান পরক য ওকযয অং অথজাৎ ভাথায ন্দদ ো টনই আফায 

ট ান ট ান পরক য ন্দনকচয অংয অথজাৎ াকয়য ন্দদ ো টনই। আফায ন্দ ছু পরক য ভাঝ ফযাফয পাের ধকয ন্দগকয় 

ভাকঝয অংো ঝকয ফা খুকর কড় টগকছ। সছাড়া অকন  পর  চুন্দয কয়  মাওয়া ফা টবকঙ্গ মাওয়ায পকর পর ন্দে 

টম স্থাকন প্রন্দতস্থান্দত কয়ন্দছর টই স্থানো পাাঁ াই টথক  টগকছ (দ্রষ্টফয ন্দচত্র নং- ২১ ও ২২(।  

 

 
 

 ন্দচত্র নং- ২১ বগ্ন টেযাক াোয পর   ন্দচত্র নং- ২২ বগ্ন টেযাক াোয পর  
 

৮. অরং যকণয ন্দফলয় ও টভান্দেপ: ফতজভাকন ন্দিভ টভন্দদনীুকযয াথযা গ্রাকভ টম  ন্দে ভন্দিকয টেযাক াো ও 

াভাণয ন্দযভাকণ কঙ্খয অরং যণ যকয়কছ তাযও টফন্দয বাগোই নষ্ট কয় টমকত ফককছ। মন্দদও  র াতা 

ভণ্ডকরয ুযাতান্দত্ত্ব  কফজক্ষণ ন্দফবাকগয প্রকচষ্টায়  কয় ন্দে ভন্দিয নতুন  কয ংস্কায  কয ংযক্ষণ  যা কয়কছ। 

আভাকদয আকরাচনায ুন্দফধাকথজ সই গ্রাকভয টেযাক াো ভন্দিকযয অরং যণক   কয় ন্দে ন্দফলয় অনুাকয বাগ  কয 

ন্দনকে আকরাচনা  যা র: 
 

৮.১. ট যান্দণ  আখযান: ফাংরা তথা যাে ফাংরায় সভন ট ান টেযাক াোয ভন্দিয টনই টমখাকন ট যান্দণ  আখযাকনয 

ট ান ন্দচত্র টনই। ‘ভন্দিযভয় াথযা’ও সকক্ষকত্র ফযান্দতেভ নয়। াথযা গ্রাকভ টম  ন্দে টেযাক াোয অরং যণমুক্ত 

ভন্দিয যকয়কছ ফ  ন্দে ভন্দিকযই আভযা ট যান্দণ  আখযাকনয দৃয-পর  টদখকত াই।  ংাফতীয নদীয ধায 

টঘাঁকল ন্দযতযক্ত নফযত্ন যীন্দতয ভন্দিকযয  উিয ন্দদক য ন্দরাকয যকয়কছ  ৃষ্ণরীরায নানান দৃয টমভন-  ৃকষ্ণয 

ফস্ত্রযণ,  দম্ব ফৃক্ষ তকর টগান্দ া  যাধা  ৃষ্ণ, যাধা  ৃকষ্ণয মুগর ভূন্দতজ,  ৃকষ্ণয ফ াুয ফধ, ননী চুন্দয,  ৃষ্ণ-
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ফরযাভ ইতযান্দদ। সছাড়া ভন্দিকযয প্রকফকয র্দই াকশ্বজয অংক দাফতাকযয ভকধয  কয় ন্দে অফতাকযয পর , 

 ৃষ্ণরীরায  কয় ন্দে পর  সফং ট যান্দণ  টদফ-টদফীকদয  কয় ন্দে  বগ্ন পর  টদখা মায়।   ারাচাাঁকদয দারাকনয 

ন্দিভন্দদক  টম ন্দতনন্দে চাযচারা যীন্দতয ন্দফ ভন্দিয সফং ূফজন্দদক  টম স ন্দে আেচারা যীন্দতয ন্দফ ভন্দিয যকয়কছ 

টখাকন ট যান্দণ   ান্দন্দনয ভকধয বগ্ন টেযাক াোয পরক  যকয়কছ; দাফতাকযয ভকধয নৃন্দং, যাভ, ভৎয, ফযা 

ইতযান্দদ অফতায, ফান্দ গুন্দর টবকঙ্গ টগকছ। দভান্দফদযায ভকধয যকয়কছ—  ারী, তাযা,  ভরা প্রভুখযা সফং 

ফা ীগুন্দরয অন্দস্তত্ব খুাঁকজ াওয়া মায় না।  ৃষ্ণরীরা ন্দফলয়   কয় ন্দে পর  যকয়কছ টমভন—যাধা  ৃষ্ণ,  ৃকষ্ণয 

লড়বূজ ভূন্দতজ, টন  ান্দফরা ইতযান্দদ। সইফ ভন্দিযগুন্দরকত ট যান্দণ  টদফ-টদফীকদয ভকধয স্থান  কয ন্দনকয়কছ—ব্রহ্মা, 

ন্দফষ্ণু, ভকশ্বয, ন্দফ, াফজতী,  ারী, নাযায়ণ প্রভুখযা। ঞ্চ ন্দফ ভন্দিকয শুধুভাত্র ভূর ভন্দিকয প্রকফকয েুখবাকগ 

বগ্ন টেযাক াো পরক   কয় ন্দে ট যান্দণ  টদফ-টদফীয দৃয পর  যকয়কছ, সাঁযা করন— ান্দিজ , গকণ, ন্দফ, 

ভন্দলাুয, যাভ, রক্ষণ প্রভুখ। ফকিযাাধযায়কদয ূফজভুখী ন্দতনকে ঞ্চযত্ন যীন্দতয ভন্দিকযয েুখবাগ ও র্দই াকশ্বজয 

যাকনরগুন্দরকত যকয়কছ— ৃকষ্ণয লড়বূজ ভূন্দতজ, বচতনয, ফরযাভ, দাফতাকযয  ূভজ, ভৎয, ফযা প্রভুখ অফতায। 

র্দগজা,  ারী, ন্দফ, ব্রহ্মা, ন্দফষ্ণু, ন্দফশ্ব ভজা, জগধাত্রী ইতযান্দদ ট যান্দণ  টদফ-টদফী।  ৃকষ্ণয রীরায ভকধয যকয়কছ 

 ৃকষ্ণয জে টথক  টম ফকনয নানা রীরা  ান্দন্দনয দৃয। যাভায়কণয  ান্দন্দনয ভকধয যকয়কছ যাভ রক্ষণ  যাফণ ও 

নুভান আয যাক্ষ টনায মুদ্ধ, যাকভয রঙ্কামুদ্ধ জয়  কয সক ুনযায় ীতা ও রক্ষণ  অকমযাধযায ন্দংাকন 

ফায ন্দচত্র, অকা  ফকন ফন্দিনী ীতা যাকভয জনয অকক্ষায় ফক আকছন তাযও দৃয-পর  যকয়কছ সই 

ভন্দিযগুন্দরকত (দ্রষ্টফয ন্দচত্র নং- ২৩, ২৪ ও ২৫(।   

   

ন্দচত্র নং- ২৩ টেযাক াোয পরক  

ভৎয অফতায  

ন্দচত্র নং- ২৪ টেযাক াোয পরক   ভূজ 

অফতায 

ন্দচত্র নং- ২৫ টেযাক াোয পরক  

নাযায়ণ 
 

৮.২. ভাজন্দচত্র: ফাংরায ভন্দিয ন্দনভজাণ াযী ন্দল্পী  ান্দযগকযযা ফাংরায টম ভস্ত অঞ্চকর ভন্দিয ন্দনভজাণ  যকত টগকছ 

টই ভস্ত অঞ্চকরয ভাজ জীফকনয ন্দফন্দফধ ন্দচত্র টই ভস্ত অঞ্চকরয ভন্দিকয প্রন্দতস্থান্দত  কযকছ। সকক্ষকত্র 

াথযায টেযাক াো ভন্দিয  স্থাতয ফযান্দতেভ নয়। ভন্দিযভয় সই গ্রাকভয টেযাক াো ভন্দিয স্থাকতয তৎ ারীন 

ভাজজীফকনয নানান দৃয উস্থান্দত কয়কছ। ূকফজই আভযা আকরাচনা  কযন্দছ টম সই াভান্দজ  ন্দচত্র ভন্দিকযয 

ন্দবন্দি প্রস্তকযয উকযয অংক অথজাৎ ভন্দিকযয ন্দনকচয ন্দদক  যাকনকর ফা ভূর ভন্দিকযয প্রকফকয র্দই াকশ্বজ ফা 

ট ানায ন্দদক য পরক  প্রন্দতস্থান্দত য়। আফায ট ান ট ান ভন্দিকয থাভ ফা Piller সয ন্দনকচয ন্দদক য অংকয 
টছাে টছাে চযাপ্টা আ াকযয টচ ক ানা পরক  সই ভাজন্দচত্রগুন্দরক  প্রন্দতস্থান্দত  কত টদখা মায়। ভন্দিয গাকত্র 

অফন্দস্থত সই ন্দচত্রগুন্দরয অফস্থান টমকতু টফন্দযবাগোই ন্দনকচয ন্দদক  অফন্দস্থত, তাই টযাদ জকর, প্রা ৃন্দত  ন্দফমজকয় 

অকন  পর  নষ্ট কয় টগকছ ফা নষ্ট কয় টমকত ফককছ। সয পকর অকন  পর  ন্দচন্দহ্নত যকণ অুন্দফধায েুখীন 
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কত য়। ন্দযতক্তয নফযত্ন ভন্দিকযয ন্দনকচয অংক সফং ভন্দিকযয েুখবাকগয ট ানায অংক টম ভস্ত 

ভাজন্দচত্রগুন্দর যকয়কছ টগুন্দর র— ন্দ ায দৃয, ভন্দরাকদয নৃতয গীত ন্দযকফকনয দৃয, ফাচ্চা ট াকর যভণী, 

যেনযতা যভণী, মুদ্ধ মাত্রায দৃয ইতযান্দদ। াথযা গ্রাকভয ন্দযতক্তয নফযত্ন যীন্দতয ভন্দিযন্দে ফাদ ন্দদকয় প্রায় ভন্দিকয 

ভূর ভন্দিকয প্রকফকয র্দই াকশ্বজ ফকড়া আ াকযয টেযাক াোয পরক  দ্বাযাকরয পর  টদখা মায়। স প্রকঙ্গ 

উকেখয টম শুধুভাত্র যাভকঞ্চ দ্বাযাকরয ফদকর দ্বাযান্দর ায পর  যকয়কছ। যাভকঞ্চ টমহুতু যাধা  ৃকষ্ণয 

যারীরা অনুন্দিত কতা তাই যাভকঞ্চ দ্বাযাকরয ফদকর দ্বাযান্দর া ফা টগান্দ াকদয পর  টদখা মায়। চাযচারা 

যীন্দতয ন্দফ ভন্দিযগুন্দর সফং ঞ্চন্দফ ভন্দিকয ভাজ ন্দচকত্রয পর  টবাকফ খুাঁকজ াওয়া মায় না। ঞ্চন্দফ ভন্দিকযয 

টছকনয টদওয়াকর স ন্দে ভাত্র ফকড়া আ াকযয ন্দত্রক াণা পরক  ফাতায়ণফন্দতজনী যভণীয পর  টদখা মায়। 

ফকিযাাধযায়কদয ন্দতনন্দে ঞ্চযত্ন যীন্দতয ন্দফ ভন্দদকযও নানান ভাজন্দচকত্রয পর  টদখা মায়। চাযচারা যীন্দতয ন্দফ 

ভন্দিযগুন্দর সফং ঞ্চন্দফ ভন্দিকয ভাজ ন্দচকত্রয পর  টবাকফ খুাঁকজ াওয়া মায় না। ফকিযাাধযায়কদয ন্দতনন্দে 

ঞ্চযত্ন যীন্দতয ন্দফ ভন্দিকয ভাজন্দচকত্রয ভকধয যকয়কছ—ন্দ ায মাত্রা, স জন ুরূকলয ন্দন্দদ্ধ বতন্দযয দৃয, হুাঁক া 

টফকনয দৃয, ফাচ্চা ট াকর যভণী, যেণযতা যভণী, ভাছ  ােকছ স জন স্ত্রীকরা  ইতযান্দদ (দ্রষ্টফয ন্দচত্র নং- ২৬, ২৭ 

ও ২৮(।   

  
 

ন্দচত্র নং- ২৬ টেযাক াোয পরক  

দ্বাযার  

ন্দচত্র নং ২৭- হুাঁক া টফনযত রুুল  ন্দচত্র নং- ২৮ ফাতায়নফন্দতজনী  

 

৮.৩. ন্দফন্দবন্ন প্র ায টভান্দেপ: ভন্দিযভয় সই গ্রাকভয টম  ন্দে ভন্দিকয ফতজভাকন টেযাক াোয অরং যণ টদখা মায় তায 

ফ  ন্দেকতই ন্দফন্দবন্ন আ াকযয টছাে ফকড়া পরক  ফা পরক য চাযাকয ন াই আভযা নানান ধযকনয টভান্দেপ 

টদখকত াই। সখান ায  টেযাক াো ভন্দিকয প্রাণীজগৎক ন্দি  টভান্দেকপয ভকধয স্থান  কয ন্দনকয়কছ— ংরতা, 

ভয়ূয, ন্দেয়া ান্দখ, লাাঁড়, গরূ, ন্দং, ান্দত, টঘাড়া, নুভান, টাঁচা, ভাছ ইতযান্দদ। উন্দিৎজগৎক ন্দি  টভান্দেকপয ভকধয 

যকয়কছ— ন্দজরগন্দত রতা, ফৃক্ষরতা,  াণ্ড ও েফ পুর গাছ, ে ও কেয  ুাঁন্দড়, জীফনফৃক্ষ,  র া, রতা, াতা 

ইতযান্দদ। জযান্দভন্দত  ন াক ন্দি  টভান্দেপগুন্দর র—ন্দত্রবূজ, চতুবূজজ, আয়তকক্ষত্র, ফগজক্ষকত্র, লড়বূজ, ফৃি, অধজফৃি 

ইতযান্দদ। আয ন্দফন্দফধ টভান্দেকপয ভকধয যকয়কছ— যথ, ধাকনয ন্দল, রক্ষীয দন্দচহ্ন, টন  া, ভঙ্গর ঘে, ন্দংান 

ইতযান্দদ, সছাড়াও যকয়কছ কঙ্খয অরং যকণ নানান ধযকণয টভান্দেপ।    
 

     াথযায ভন্দিযগুন্দরকত ভন্দিকযয ওকযয অংক ট যান্দণ  ঘেনায পাাঁক  পাাঁক  ফা ভন্দিকযয ন্দনোংক 

াভান্দজ  ঘেনায াক াধাযণত চযাপ্টা টচ ক াণা ও রম্বা ন্দতনক াণা আ াকযয পরক  উন্দিদজগৎক ন্দি  ফা 

জযান্দভন্দত  ন াক ন্দি  টভান্দেপগুন্দর ফযফহৃত কয়কছ। সছাড়া ভন্দিকযয র্দই াকশ্বজ স ন্দে ভাত্র টচ ক াণা চযাপ্টা 

আ াকযয পরক  ে ও কেয  ুাঁন্দড়য টভান্দেপ ফযাফহৃত কত টদখা টগকছ। আফায রম্বা টচ ক াণা আ াকযয পরক  
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পুর রতা াতায টভান্দেপ ফযফহৃত কয়কছ। সছাড়া ান্দযফদ্ধবাকফ টম ট যান্দণ  ও াভান্দজ  ঘেনা ন্দচকত্রয পরক য 

চাযধাকয জযান্দভন্দত  ন া ও উন্দিদজগৎক ন্দি  টভান্দেপগুন্দরয ফডজায টদওয়া কয়কছ। আয প্রাণীজগৎক ন্দি  

টভান্দেপগুন্দর ন্দফন্দবন্ন ট যান্দণ  চন্দযত্র সফং ভাজন্দচকত্রয ভাকঝ াওয়া টগকছ, টমভন—  ান্দিজক য কঙ্গ ভমূয, ন্দকফয 

কঙ্গ লাাঁড়, র্দগজায কঙ্গ ন্দং ইতযান্দদ (দ্রষ্টফয ন্দচত্র নং- ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩২(।    

  

ন্দচত্র নং- ২৯  র ায টভান্দেপ ন্দচত্র নং- ৩০ পকুরয টভান্দেপ  

 

 
 

ন্দচত্র নং- ৩১  জযান্দভন্দত  ন ায টভান্দেপ   ন্দচত্র নং- ৩২  কঙ্খয অরং যণ 
 

৯. ভন্দিয ন্দনভজাণ াযী ন্দল্পীকদয ন্দযচয়: ন্দিভ টভন্দদনীুকযয দাুকযয ন্দভন্দস্ত্রযা সই গ্রাকভয ভন্দিযগুন্দর ন্দনভজাণ 

 কযন্দছকরন। সখান ায স ন্দে ভন্দিকযয টদওয়াকর টদখা মায় দাুকযয ফাুকদফুকযয স জন ন্দভন্দস্ত্রয নাভ টখান্দদত 

যকয়কছ। সখান ায ভন্দিয ন্দনভজাণ াযী ন্দল্পীকদয ন্দিভ টভন্দদনীুকযয ঘাোর, চিক াণা সইফ অঞ্চর টথক  

াথযা গ্রাকভয জন্দভদাযযা ভন্দিয ন্দনভজাকণয জনয সকনন্দছকরন।  াযণ সই অঞ্চকরয ভন্দিয ন্দনভজাণ াযী  ান্দযগকযযা 

ভন্দিয ন্দনভজাকণয  াকজ খুফ াযদজী ন্দছর। শুধু াথযা ফকর নয় ফাংরায ন্দফন্দবন্ন অঞ্চকরয ভন্দিয ন্দনভজাণ  াকমজয জনয 

সই অঞ্চর টথক  ভন্দিয ন্দনভজাণ াযী সই ূত্রধয টেন্দণয ন্দল্পীকদয ন্দনকয় মাওয়া কতা। ন্দফষ্ণুুয, ফধজভান, ফীযবূভ, 

অন্দম্ব া- ারনা প্রবৃন্দত স্থাকনয ভন্দিয ন্দনভজাণ  াকমজ সই অঞ্চকরয ভন্দিয ন্দনভজাণ াযী ন্দভন্দস্ত্র ফা ূত্রধকযযা জন্দড়ত 

ন্দছকরন ফকর জানা মায়। ন্দ ন্তু ফতজভাকন ুযাতান্দত্ত্ব  কফজক্ষণ ন্দফবাগ টমফ ন্দভন্দস্ত্রকদয প্রন্দক্ষণ ন্দদকয় ভন্দিয ংযক্ষণ 

 যাকে তাযা টফন্দযবাগই ভুন্দজদাফাকদয ফান্দিা সফং সকদয াকথ যকয়কছ ফাাঁ ুড়ায ন্দফষ্ণুুকযয ন্দ ছু  ান্দযগয। 

সছাড়া স্থানীয় েন্দভ কদযক ও ুযাতান্দত্ত্ব  কফজক্ষণ ন্দফবাগ প্রন্দক্ষণ ন্দদকয়কছ টম  ীবাকফ ন্দফজ্ঞানম্মত দ্ধন্দতকত চুন, 

ুযন্দ  ও ভরাক  চীকয় ভন্দিয ংযক্ষকণয  াকজ ফযফায  যা য়।      
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১০. স্ব ীয়তা: ভন্দিকযয গিন যীন্দত, অরং যণ বরী, টভান্দেপ ফা ন া ইতযান্দদ ফ ন্দদ  টথক ই সখান ায 

ভন্দিযগুন্দর ন্দতযই ফাংরায টেযাক াো ভন্দিয স্থাকতযয ন্দফচাকয স  উকেখকমাগয বূন্দভ া ারন  কয। সফায ন্দনকে 

আভযা ভন্দিযভয় াথযায টেযাক াো ভন্দিয স্থাকতযয স্ব ীয়তাগুন্দর ন্দনকয় আকরাচনা  যকফা: 
 

প্রথভত: সই গ্রাকভ চারা, যত্ন, ভঞ্চ, দারান ও টদউর যীন্দতয ভন্দিয টদখা মায়। স ো টছাট্ট গ্রাকভ সতগুন্দর 

ভন্দিকযয অন্দস্তত্ব ন্দতযই প্রংায দাফী যাকখ।   

ন্দদ্বতীয়ত: টেযাক াো অরং যকণয ভাকঝ ভাকঝ অল্প ন্দফস্তয কঙ্খয অরং যণও টদখা মায়।  

ততৃীয়ত: সখাকন টেযাক াো ভন্দিকযয কঙ্গ কঙ্গ ইাঁকেয ভন্দিযও যকয়কছ টমগুন্দরকত টেযাক াোয ট ান 

অরং যণ টনই।   

চতথুজত: াথযা গ্রাকভয নফযত্ন যীন্দতয স ন্দে ভন্দিকয ফজজযাত ওয়ায় ভন্দিযন্দে অন্দবপ্ত কয় মায়। টই 

ভন্দিকয ট ানন্দদনই ট ান টদফতায ন্দফগ্র প্রন্দতিা য় ন্দন। টন্দে আজও ন্দযতযক্ত নফযত্ন ভন্দিয ন্দাকফই টথক  

টগকছ।  

ঞ্চভত: সখান ায ভন্দিযগুন্দরকত দ্বাযাকরয কঙ্গ দ্বাযান্দর াক ও টদখা মায়।  

লিত্ব:  সখান ায যাভকঞ্চয গিন যীন্দত ন্দতযই অন্দবনফ। সন্দে অষ্টক াণা ৃন্দত সফং সয চূড়ান্দে ওল্টাকনা কেয 

ভকতা।  

প্তভত: সই গ্রাকভ যত্ন ও চারা ভন্দিকযয ংখযাই টফন্দ অনযানয যীন্দতয ভন্দিকযয তুরনায়।  

অষ্টভত: ভাবাযকতয ট াকনা  ান্দন্দন ন্দচত্র সখান ায ভন্দিকযয স্থাকতযয অরং যকণ টদখা মায় না।     

নফভত: সই গ্রাকভয টেযাক াো  ভন্দিযগুন্দরয অরং যকণ টছাে ফকড়া নানা প্র াকযয প্রচুয কেয টভান্দেপ টদখা 

মায়।       

১১. ংযক্ষণ ও যক্ষণাকফক্ষণ: াথযা গ্রাকভয ভন্দিযগুন্দর ংযক্ষকণয জনয ফজপ্রথভ ইয়ান্দন ািাকনয টনতৃকত্ব ১৯৯১ 

াকরয ২৯ অকটাফয ন্দফিা াথযায ন্দফকফ ানি ক্লাকফ াথযা ও াশ্বফতজী গ্রাকভয ন্দিু ভুন্দরভ ন্দনন্দফজককল ফ 

ভানুকলযা স ন্দত্রত য়। য  টভন্দদনীুয টথক  ন্দফদদ্ধজকনযা আকন সই গ্রাকভ সফং াথযায ভন্দিযগুন্দর ংযক্ষণ 

 যায জনয স ন্দে  ন্দভন্দে গন্দিত য়। প্রথকভ সই  ন্দভন্দেয নাভ যণ  যা য় ‘াথযা ভন্দিয যক্ষা  ন্দভন্দে’, 

যফতজী াকর সই  ন্দভন্দেয নাভ ফদর  কয যাখা য়—‘াথযা ুযাতত্ব ংযক্ষণ  ন্দভন্দে’। সযয সই  ন্দভন্দেয 

ন্দনফেী যণ  যা য় সফং ভন্দিযগুন্দর ংযক্ষকণয জনয আকিারন শুরু  য়।  ১৯৯১ াকর ভন্দিয ংযক্ষকণয জনয 

 ন্দভন্দে বতন্দয ওয়ায য সই আকিারন সক ফাকয ুকযাদকভ শুরু য়। ১৯৯২ াকরয ৫ন্দডকম্বয ন্দফন্দবন্ন গুণীজকনয 

যাভকজ সফং ‘াথযা ভন্দিয ংযক্ষণ’  ন্দভন্দেয ায়তায় দয টভন্দদনীুকযয ন্দফন্দবন্ন ফুন্দদ্ধন্দজফী, টরখ ,  ন্দফ, প্রচায 

ভাধযকভয টরা জন, ন্দফদযাাগয ন্দফশ্বন্দফদযারয় ও টভন্দদনীুয  করকজয ইন্দতা ন্দফবাকগয ন্দফন্দবন্ন অধযা যা, টজরা 

া কদয ন্দনকয় াথযায ভন্দিযগুন্দর ন্দযদজকনয জনয স ন্দে  ন্দভন্দে বতন্দয  যা য়। সই ন্দযদজন দকরয 

ন্দযদজকনয য য াকযয যান্দয নজকয আক াথযা গ্রাকভয ভন্দিয স্থাতযগুন্দর সফং প্রচায ভাধযকভয ুফাকদ 

াথযায ভন্দিযগুন্দর জন ভকক্ষ প্রচাকযয আকরাকত আক। ইয়ান্দন ািাকনয ায়তায় ১৯৯২ াকরয ৫ ন্দডকম্বয 

আনুিান্দন বাকফ াথযা গ্রাকভয ভন্দিযগুন্দর ংযক্ষকণয টম ূচনা য় আয ওই ফছযই ৬ ন্দডকম্বয ফাফন্দয ভজন্দজদ 

্ং য়। সযয ১৯৯৪ াকর মখন প্রণফ ভুকখাাধযায় টভন্দদনীুকয আকন তখন ন্দতন্দন টমাজনা  ন্দভকনয প্রধান। 

টই ভয় প্রণফ ফাফুয  াকছ াথযায ভন্দিযগুন্দর ংযক্ষকণয জনয আকফদন  যা য়। ন্দতন্দন সই আকফদকন াড়া 

টদন। তাযয I I T  খড়গুকযয ায়তায় াথযা গ্রাভ সফং সখান ায ভন্দিযগুন্দর ন্দনকয় স ো ২০ রক্ষ ো ায 

প্র ল্প বতন্দয  কয টমাজনা  ন্দভকনয দপ্তকয জভা টদওয়া য়। টমাজনা বফন টথক  সই ২০ রক্ষ ো ায 

অনুকভাদনও টদওয়া য় সই গ্রাকভয ভন্দিযগুন্দরক  ংযক্ষণ  যায জনয।  সযয সই ো া টজরাাক য দপ্তকয 

আক। ন্দনন্দদজষ্ট  াকজ ফযায় না ওয়ায পকর টই ো া দীঘজন্দদন টজরা াক য দপ্তকয কড় থা ায য আফায ন্দদেী 

টপযৎ চকর মায়। সযয ‘াথযা ুযাতত্ত্ব ংযক্ষণ  ন্দভন্দেয’ দীঘজন্দদকনয প্রয়াকয পকর ১৯৯৮ াকর ুযাতান্দত্ত্ব  



াথযায ভন্দিয টেযাক াো                                                                                           তনয়া ভুখার্জ্জী, ুজয় ুভায ভণ্ডর 
 

Volume- VI, Issue-I                                                    July 2017 52 

কফজক্ষণ ন্দফবাগক  ন্দদকয় টমাজনা  ন্দভন দ্বাযা অনুকভান্দদত ো ায় ভন্দিয ংযক্ষকণয  াজ শুরু য়। সই ুফাকদ 

াথযা ভন্দিয ংযক্ষণ  ন্দভন্দেয াকথ ুযাতান্দত্ত্ব  কফজক্ষণ ন্দফবাকগয স ো টমাগাকমাগ বতন্দয য়। স প্রকঙ্গ উকেখয 

২০০০ াকর ভভতা ফকিযাাধযায় মখন ট িীয় টযরভেী ন্দছকরন টইভয় েীভন্দত ফকিযাাধযাকয়য  াকছ াথযায 

ভন্দিয ংযক্ষকণয জনয স ো আকফদন ত্র ািাকনা য়। ন্দতন্দন টই আকফদন ত্রন্দে ট িীয় তথয ও ংস্কৃন্দত দপ্তকয 

ান্দিকয় টদন। তখন ট িীয় তথয ও ংস্কৃন্দত দপ্তকযয জকয়ন্ট টকেোন্দয ন্দছকরন  স্তুযী গুপ্তা টভনু, সই  স্তুযী গুপ্তা 

টভনুয ায়তায় সই আকফদন ত্রন্দে ভঞ্জুয য়। ২০০০ াকর ট িীয় তথয ও ংস্কৃন্দত দপ্তকযয অধীকন ট ি 

ুযাতান্দত্ত্ব  কফজক্ষণ ন্দফবাকগয ডায়কযটয টজনাকযর ন্দছকরন টগ যী চযাোর্জ্জী। সযয ২০০৩ াকরয ১৬ ন্দডকম্বয 

ুযাতান্দত্ত্ব  কফজক্ষণ ন্দফবাগ াথযা গ্রাকভয ভন্দিযগুন্দর ংযক্ষকণয জনয যাষ্ট্রন্দতয অনুভন্দত ত্র ান। সযয 

ভন্দিযগুন্দর ংযক্ষকণয  াজ শুরু য়। ুযাতান্দত্ত্ব  কফজক্ষণ ন্দফবাগ সই গ্রাকভয ৩৪ন্দে ভন্দিকযয ভকধয ২৯ন্দে 

ভন্দিযক  তাকদয আওতায় ন্দনকয় টনয়, ফা ী াাঁচন্দে ভন্দিযক  যফতজী  াকর ংস্কযণ  যকফ ফকর ন্দি   কয। সই 

ভন্দিযগুন্দর ংরগ্ন ২৫ ন্দফঘা জন্দভ চালীকদয  াছ টথক  ুযাতান্দত্ত্ব  ংযক্ষণ ন্দফবাগ ন্দ নকফ ফকর ন্দনকজকদয দখকর 

ন্দনকয় টনয়। সখনও মজন্ত ১৯ন্দে ভন্দিয ংযক্ষণ  যা কয়কছ। জন্দভ ংোন্ত ফযাাকয যাজয য াকযয কঙ্গ 

ুযাতান্দত্ত্ব  ংযক্ষণ ন্দফবাকগয ন্দ ছু ভযা টদখা ন্দদকর ন্দতন চায ফছয মাফৎ সই ংযক্ষকণয  াজ টথকভ টগকছ ফকর 

জানান স্থানীয় গকফল  ইয়ান্দন ািান (ািান, ইয়ান্দন, ফযান্দক্তগত াক্ষাৎ ায, ২৫সন্দপ্রর, ২০১৭(।       
 

১২. ভন্দিযগুন্দরয ফতজভান অফস্থা: ফতজভাকন সখান ায ভন্দিযগুন্দর খুফই খাযা অফস্থায় যকয়কছ। জন্দভ অন্দধগ্রণ ন্দনকয় 

ন্দ ছু ভযা থা ায় ফতজভাকন ংস্কায ও ংযক্ষকণয  াজ থভক  আকছ। সয পকর সই গ্রাকভয ফান্দ  ভন্দিযগুন্দর 

অনাদকয খুফই অফকন্দরত অফস্থায় কড় যকয়কছ। ুযাতান্দত্ত্ব  কফজক্ষণ ন্দফবাগ মন্দদ ভন্দিযগুন্দরক  ংস্কায  কয 

ংযক্ষণ  কযকত াযত তকফ ফতজভাকন ভন্দিযগুন্দর ন্দফষ্ণুুয, অন্দম্ব া- রনা ইতযান্দদ জায়গায ভকতা টদীয় ঐন্দতয 

ন্দাকফ ন্দফকফন্দচত কতা সফং ুযাতান্দত্ত্ব  মজেন ট ি ন্দাকফ ন্দফকশ্বয ভানন্দচকত্র স্থান  কয ন্দনত। স প্রকঙ্গ স্থানীয় 

অন্দধফাীযা জান্দনকয়কছন টম তাযা ৪৫ ফছয ধকয সই ন্দফলয়ন্দে ন্দনকয় রড়াই  কয মাকেন।  যাজয য াকযয অনীা 

প্র া সফং উদাীকনযয জনয াথযায ভন্দিযগুন্দরয ন্দি বাকফ ংযক্ষণ ও যক্ষণাকফক্ষণ কে না। সরা াফাীযা 

ভন্দিযগুন্দর ংযক্ষণ  যায জনয ইয়ান্দন ািাকনয টনতৃকত্ব ন্দফন্দবন্ন য াযী ও টফয াযী দপ্তকয আকফদন জান্দনকয়ই 

চকরকছ ন্দ ন্তু টবাকফ ট ান প্রতুযিয সখনও আকছ না।      
 

     টক্ষত্রভীক্ষায জানা মায় সরা াফাীয আকফদন ও অনুকযাকধ স্থানীয় প্রান ও টজরাাক য দপ্তয টথক  টফ 

 কয় ফায ভন্দিযভয় সই গ্রাকভয সই ভন্দিযগুন্দর ংস্কায ও ংযক্ষকণয জনয ংন্দিষ্ট দপ্তকয আকফদন ত্র ািাকনা 

কয়কছ। ২০১৬ াকরয ন্দডকম্বয ভাক টজরা াক য ভাযপৎ যাজয মজেন দপ্তকযও স ো আকফদন ত্র ািাকনা 

কয়কছ। টমকতু ভন্দিয ংরগ্ন সই জন্দভগুকরা চালকমাগয নয় তাই চালীযাও চাইকছ সই জন্দভগুন্দর মাকত ভন্দিয 

ংযক্ষকণয জনয ুযাতান্দত্ত্ব  কফজক্ষণ ন্দফবাগ নাময ভূরয ন্দদকয় তাকদয  াছ টথক  ন্দ কন টনয়। (ইয়ান্দন ািান, 

ফযান্দক্তগত াক্ষাত ায, সন্দপ্রর ২৫, ২০১৭(।    
 

১৩. স্থানীয় প্রাকনয উকদযাগ গ্রণ: স্থানীয় প্রান অথজাৎ ঞ্চাকয়ত, ব্ল  অন্দপ, টজরা প্রান প্রবৃন্দত টথক  

টবাকফ ট াকনা উকদযাগ গ্রণ  যা য়ন্দন াথযায ভন্দিযগুন্দর ংযক্ষকণয জনয। স্থানীয় প্রাকনয  াকছ 

সরা াফাীযা আকফদন  কযন্দছর মাকত ভন্দিযগুন্দরয আকাক মজে কদয জনয স েু ন্দফোভ  যায জায়গা, 

ানীয় জর, ট চারয় প্রবৃন্দতয ফকিাফকস্তা  যা ন্দ ন্তু স্থানীয় প্রান স ফযাাকয আজ অন্দি ট াকনা উকদযাগ গ্রণ 

 কযন্দন। স ফযাাকয ফজপ্রথভ াথযা গ্রাভ ঞ্চাকয়ত ১৯৯১ াকর ৩ াজায ো া টদয় ভন্দিযগুন্দর ংরগ্ন ফন জঙ্গর 

ও আগাছা ন্দযস্কাকযয জনয। আজ মজন্ত স্থানীয় প্রাকনয আন্দথজ  ায়তা ফরকতই সোই আয ট ান আন্দথজ  

ায়তা াওয়া মায় ন্দন।  স ফযাাকয ‘াথযা ুযাতত্ত্ব ংযক্ষণ  ন্দভন্দে’য  নজধয ইয়ান্দন ািান ফকরকছন- াথযা 

গ্রাকভ াথযা ভন্দিয ংযক্ষকণয জনয টম  ন্দভন্দে যকয়কছ অথজাৎ াথযা ুযাতত্ত্ব ংযক্ষণ  ন্দভন্দেও স ফযাাকয ট ান 
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আন্দথজ  ায়তা স্থানীয় প্রান ফা য াকযয ক্ষ টথক  ায়ন্দন। তাাঁযা ন্দফন্দবন্ন য াযী দপ্তকয মাওয়া ও ন্দচন্দি ত্র 

ািাকনায জনয ন্দফন্দবন্ন ফযান্দক্তয  াছ টথক  আন্দথজ  ায়তা ন্দনকয় থাক  (ইয়ান্দন ািান, াক্ষাত ায, সন্দপ্রর ২৫, 

২০১৭(।     
   

১৪. াথযায ভন্দিয স্থাতয ও মজেন: ংফাদত্র, ইন্টাযকনে, টপফু  প্রবৃন্দতয ভাধযকভ জনকত টকয ন্দফন্দবন্ন টদী 

ন্দফকদী মজে , ুযাতান্দত্ত্ব , ঐন্দতান্দক যা াথযা গ্রাকভ তান্দধ  প্রাচীন ভন্দিযগুন্দর টদখায উকেক আকছ। ন্দ ন্তু 

ভন্দিযগুন্দরয সই দা টদকখ তাযা তাা আয ভন খাযা ন্দনকয় ন্দপকয মাকে। স্থানীয় ভানুকলযা ভকন প্রাকণ চাইকছ 

সফং আপ্রাণ টচষ্টা  যকছ ভন্দিয টঘযা সই টছাট্ট গ্রাভন্দে স ন্দে ঐন্দতান্দ  সফং ুযাতান্দত্ত্ব  মজেন ট ি ন্দাকফ 

গকড় উিু  সফং জাতীয় টন্দযকেজ াইকেয ভমজাদা া  সফং ন্দফকশ্বয ভানন্দচকত্র মজেন ট ি ন্দাকফ স্থান  কয ন্দন ।   

ন্দফকদ টথক  আগত মজে যা াথযা ুযাতত্ত্ব  ন্দভন্দেয কঙ্গ টমাগাকমাগ  কয টদাবালী ন্দনকয় সখাকন আক। সছাড়া 

ন্দফন্দবন্ন ট্রাকবর সকজন্ট ফা প্রচায ভাধযকভয ূত্র ধকয তান্দধ  প্রাচীন সই ভন্দিযগুন্দর টদখকত আক। ংস্কাকযয 

অবাকফ ধুাঁ কছ সই প্রাচীন বগ্ন জীণজ ভন্দিযগুন্দর টদকখ তাযা আাত কয় আফায ন্দপকয মায়। ১৯৭০ াকর টডন্দবড 

টজ. ভযা  াচ্চন াথযা গ্রাকভ আকন সফং সই গ্রাকভয ভন্দিয স্থাতয ন্দনকয়  াজ  কযন। সছাড়া সই গ্রাকভয ভন্দিয 

স্থাতয টদখকত সফং  াজ  যকত সককছন নানান ন্দফগদ্ধ ুযাতান্দত্ত্ব  ও ঐন্দতান্দ , সকদয ভকধয উকেখকমাগয 

করন— অন্দভয় ফকিযাাধযায়, তাযাদ াাঁতযা, ন্দকত যঞ্জন ানযার, প্রণফ যায় প্রভুখ।   
 

১৫. উংায: য টভন্দদনীুয টথক  ভাত্র ২০ ন্দ করান্দভোয দূকয  াাঁাই নদীয তীযফতজী ভন্দিয টঘযা সই গ্রাভন্দে 

ন্দতযই মজে , ুযাতত্ত্বকপ্রভী ও ঐন্দতান্দ কদয  াকছ আ লজণীয়। টই টলাড় প্তদ তক  গকড় ওিা সইফ 

প্রাচীন ভন্দিযগুন্দর মুগ মুগ ধকয ইন্দতাকয  াক্ষী ফন  কয ন্দনকয় চকরকছ। সতেু ু স ো গ্রাকভ চারা, যত্ন, দারান, 

টদউর, ভঞ্চ প্রবৃন্দত সত ধযকনয  ভন্দিয গকড় উকিকছ—মা ন্দতযই অবূতূফজ। সছাড়া ভন্দিযগুন্দরয গাকয় ট যান্দণ , 

াভান্দজ  সফং নানান ধযকনয টেযাক াোয  অরং যণ প্রন্দতস্থান  যা কয়কছ মা ভন্দিযগুন্দরয নািন্দন  গুরুত্বক  

আকযা ত গুণ ফান্দড়কয় তুকরকছ। ভন্দিয ম্পন্দ জত টম ফ জনশ্রুন্দত যকয়কছ ভন্দিয প্রাঙ্গকন টগুন্দর মখন আভযা 

স্থানীয় ভানুলকদয  াছ টথক  শুন্দন তখন ভন্দিযগুন্দর আভাকদয াভকন জীফন্তরূক উিান্দত য়। স্থানীয় গকফল  

ইয়ান্দন ািান আজ টথক  ৪০-৫০ ফছয ধকয াথযা গ্রাকভয সইফ ুযা ীন্দতজয অভূরয ম্পদগুন্দর যক্ষণ  যায 

জনয আপ্রাণ টচষ্টা চান্দরকয় মাকেন। ফতজভাকন াথযা গ্রাকভয অফন্দষ্ট ৩৪ ন্দে ভন্দিয খুফই অফকন্দরত অফস্থায় 

যকয়কছ— মা ্ংকয ন্দদক  আকস্ত আকস্ত সন্দগকয় মাকে। ইয়ান্দন ািান সফং াথযা ুযাতত্ত্ব ংযক্ষণ  ন্দভন্দেয সই 

দীঘজন্দদকনয রড়াই সফং প্রকচষ্টায পকর ১৯ন্দে ভন্দিকযয ংস্কায  কয ংযক্ষণ  কযকছ ুযাতত্ত্ব ংযক্ষণ ন্দফবাকগয 

 র াতা ভণ্ডর। ন্দ ন্তু ন্দফন্দবন্ন ভযায পকর ফান্দ  ভন্দিযগুন্দরয ংযক্ষকণয  াজ থভক   টগকছ। স্থানীয় ভানুল ও 

স্থানীয় প্রাকনয ায়তায় সই ভযায অফান ঘন্দেকয় ংযক্ষকণয  াজ শুরূ কর ্ংকয াত টথক  তান্দধ  

প্রাচীন সই ভন্দিযগুন্দরক  ফাাঁচাকনা ম্ভফ কফ সফং াথযা গ্রাভও মজেকনয ভানন্দচকত্র ন্দনকজকদয জায়গা  কয ন্দনকত 

াযকফ।    
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