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Abstract

Folk art and craft has great importance in the aspect of art history. It is an integral part of
the life of India as well as West Bengal. In West Bengal, there are many folk art and craft
traits practiced by the folk artisan communities. Important folk art and craft forms of West
Bengal are: Dokra, Conch-shell Craft, Terracotta, Stone Carving, Wood Carving, Sholapith Craft etc. In the district of Nadia of West Bengal Shola-pith craft is also popular.
The folk arts and crafts are signifying from its decoration pattern, design, texture, symbol
etc. which we are called motif. The word ‘motif’ used in various aspects. The motif of folk
art and craft means traditional design, symbol, texture or decoration pattern. In folk arts
and crafts, the folk motif plays an important role. In this paper, we will discuss about the
traditional designs and motifs of Shola-pith craft of Nadia district of West Bengal from the
viewpoint of folkloristics.
Key-words: Folkart & craft, Tradition, Shola-pith Craft, Motif, Design.

১. বূশভকা: জরাকংস্কৃশতয ফস্তুগত াখায অনযতভ ধাযা র জরাকশে। ফাংরা তথা শিভফল্পঙ্গয জরাকশল্পেয
বাণ্ডায অতযন্ত ঐশতযভৃদ্ধ  বফশচত্র্যভয়। আশদভকার জথল্পকই ভানুল প্রল্পয়াজল্পন, জীফন ংগ্রাল্পভয অনুলল্পঙ্গ 
জৌন্দমতল্পফাল্পধয জপ্রযণায় জরবয উাদাল্পনয ভাধযল্পভ তায শেল্পচতনায ফশিঃপ্রকা ঘশিল্পয় চল্পরল্পছ, ৃশি কল্পযল্পছ
নানা ধযল্পনয জরাকশে আশঙ্গক। জরাকশল্পেয ফরল্পয় একশি উল্পেখল্পমাগয শে ধাযা র জারাশে। জরাকশল্পে
তথা জারাশল্পে জমভন “ ভাজ, ধভত  অথতনীশত প্রবৃশতয প্রতযক্ষ ছা জদখল্পত ায়া মায় জতভনই ফযশক্ত তথা
ভশিয শনজস্ব অনুবূশত  শেল্পচতনা প্রশতপশরত য়। জবৌল্পগাশরক  প্রাকৃশতক কাযল্পণই জারাশে াধাযণতিঃ
ূফতবাযল্পতই জকন্দ্রীবূত। এল্পক্ষল্পত্র্ শিভফল্পঙ্গয নদীয়া, ফধতভান, ভুশতদাফাদ প্রবৃশত জজরা শফল্পলবাল্পফ জারাশল্পেয
উল্পেখল্পমাগয প্রচরন জক্ষত্র্। জারাশেদ্রফয শনভতাল্পণয জক্ষল্পত্র্ জছাি জছাি নক্া  অরংকযল্পণয ভাধযল্পভ এক অরূ
শেরূ দান কল্পযন শেীভাজ। এই ঐশতযভশিত নক্াই র জারাশল্পেয জভাশিপ। আল্পরাচয প্রফল্পে নদীয়া
জজরায জারাশল্পেয জভাশিপগুশর শচশিত কল্পয াভাশজক, ফযফাশযক  নান্দশনক জপ্রশক্ষত অনুাল্পয শফল্পলেষলণ কযায
ভাধযল্পভ এয ঐশতয  শফফততল্পনয রূল্পযখা তুল্পর ধযায জচিা কযা ল্পয়ল্পছ।
২. জারাশল্পেয শযচয় : জারা একশি জরজ উশিদ। ‘জারা’ ফা ‘জারা’ ব্দশিয ফুৎশিগত উৎ র শরর >
শররা > রা > জারা। প্রকৃশতয ফদানযতায় গ্রাভ ফাংরায জরা জশভল্পত আনা আশন জারা জন্মায়। চাল শফীন
অমল্পেই জারায প্রাচুমত রক্ষয কযা মায়। তল্পফ াযা ফছয জর জল্পভ থাল্পক এভন জশভল্পত জারা জন্মায় না। জম ভস্ত
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খার-শফর-ুকুল্পযয জর 
গ্রীষ্মকাল্পর অথতাৎ বফাখ-বজযষ্ঠ ভাল্প শুশকল্পয় মায় আফায আলাল্পেয শুরুল্পতই নতুন ফলতায
জর ড়ায াল্পথ াল্পথ জর জল্পভ, জইফ অগবীয জরাবূশভ জারা জন্মাল্পনায ল্পক্ষ আদত। জারায ইংল্পযজী নাভ
Sponge ফা Sholapith এফং এয জফািাশনকযার নাভ র Aeschynomeha Aspera। াধাযণতিঃ দুধযল্পনয
জারা বাযতফল্পলত জদখা মায়, জমভন- কাঠ জারা  পুর জারা। ফীজ জথল্পক বজযষ্ঠ-আলাে ভাল্প জারায চাযাগাছ
জন্মায় এফং ফলতায জর ফৃশদ্ধয াল্পথ াল্পথ চাযাগাছ ফাড়ল্পত থাল্পক। ফল্পড়া য়ায ল্পঙ্গ ল্পঙ্গ গাছশিয ভাঝখাল্পনয
কাণ্ডশি পুরল্পত থাল্পক, আয এই কান্ডশিই জারা নাল্পভ শযশচত। জম কান্ডগুশর পুল্পর অশধক জভািা আকায ধাযণ কল্পয
তাল্পক ‘বাত জারা’ ফা ‘পুর জারা’ ফল্পর। অল্পক্ষাকৃত রু দীঘত কান্ড এফং কশঠন ত্বক শফশি জারা ‘কাঠ জারা’
নাল্পভ শযশচত। ভূরতিঃ পুর জারা ফা বাত জারা জথল্পকই জারা শেীযা অূফত জৌন্দমতভয় শেকভত বতশয কল্পয
থাল্পকন। পুর জারায ভল্পধয আফায দু-ধযল্পনয বাগ জদখা মায়। এল্পক্ষল্পত্র্ ফল্পণতয াথতকয শফল্পলবাল্পফ রক্ষযণীয়।
একশি জারা য় ম্পূণত শঘল্পয় যল্পঙয এফং অযশি শুভ্র ফল্পণতয। জারায াদা অংল্পয ভল্পধয আফায দু-ধযল্পনয স্তয ফা
জরয়ায রক্ষয কযা মায়। ল্পযয শদকশি তুরনাভূরক ক্ত প্রকৃশতয এফং শবতল্পযয ফা ভজ্জায অং অল্পক্ষাকৃত নযভ
প্রকৃশতয। জারায কাল্পজয ভয় প্রল্পয়াজন ভত ক্ত  নযভ অং ফযফায কল্পয শেী তায শেুলভা পুশিল্পয়
জতাল্পরন। জারায ভল্পতা একশি জরবয উাদান জথল্পক জারা শেীযা অূফত কারুকামতভশন্ডত শেরূ ৃশি
কল্পযন। জারা জথল্পক উৎাশদত শেদ্রফয ভূরতিঃ নান্দশনক জাবাফধতক রূল্পই অশধক শযভাল্পন ফযফহৃত য়। এছাড়া
ধভতীয় আচায-অনুষ্ঠাল্পন, শশুল্পদয জখরায াভগ্রী শাল্পফ জারায ফযফায জদখা মায়। জারাশল্পে উৎাশদত
দ্রফযাশদয ভল্পধয আভযা জদখল্পত াই জদফল্পদফীয ভূশতত, ভানুল্পলয ভূশতত, জনৌকা, জাাজ, ভশন্দয, চাাঁদভারা, জিায,
শাঁশথল্পভাড়, কদভ-জগারা-যজনীগো-জফরপুর-দ্ম-মুাঁই প্রবৃশত পুর এফং ভারা1 কাাঁঠার-শরচু-করায কাাঁশদ প্রবৃশত
পর1 শফশবন্ন ধযল্পনয াশখ জমভন - ভয়ূয, শিয়া, শুকাশখ, ায়যা, জাঁচা, ভাছযাঙা প্রবৃশত এফং শফশবন্ন ধযল্পনয প্রাণী
জমভন াশত, কুকুয, জঘাড়া, নুভান, ফাঘ প্রবৃশত অথতাৎ আভাল্পদয চাযাল্পয প্রায় ফ যকভ ফস্তুয প্রশতরূ জারা
শেীযা তাল্পদয শেকল্পভত অাধাযণ বনুল্পণযয ল্পঙ্গ পুশিল্পয় জতাল্পরন।
জারা শল্পেয অয একশি উৎাদনগত ফযফাশযক জপ্রশক্ষত র প্রশতভা শে এফং ডাল্পকয াজ। প্রশতভা
অরংকযল্পণ  ভন্ডজ্জায় জারা শল্পেয ফূর ফযফায রক্ষযণীয়। এছাড়া আবযন্তযীণ গৃজ্জায উকযণ শাল্পফ
জারায দুগতা, যস্বতী, গল্পণ, রক্ষ্মী, ভয়ূযঙ্খী জনৌকা, াশতয শল্পঠ াদা, একতাযা াল্পত ফাউর এফং শফশবন্ন
ধযল্পনয ভুল্পখা প্রবৃশতয জনশপ্রয়তা যল্পয়ল্পছ। নদীয়ায জারা শল্পেয কাশযগযী দক্ষতা এভন মতাল্পয় জৌাঁ ল্পছল্পছ জম
এগুশরল্পক াশতয দাাঁল্পতয কাজ ফল্পর অল্পনক ভয় ভ্রভ জন্মায়।
৩. নদীয়া জজরায জারাশল্পেয অফস্থান  শেীভাজ : আঞ্চশরক জরাকশে শাল্পফ জারাশল্পেয অফস্থান
ভূরতিঃ ূফতবাযল্পতই। শিভফঙ্গ, অভ  ফাংরাল্পদল্পয শকছু অঞ্চল্পর এয আশধকয জদখা মায়। শিভফল্পঙ্গয নদীয়া,
হুগরী, ভুশতদাফাদ, ২৪ যগণা, ফাাঁকুড়া, াড়া, জভশদনীুয, ফীযবূভ, ফধতভান, জকাচশফায, ভারদ এফং ূফতফল্পঙ্গয
ফশযার, মল্পায প্রবৃশত জজরায় জারাশল্পেয প্রচরন জদখা মায়। তল্পফ শিভফল্পঙ্গয নদীয়া জজরায জারাশে
শফল্পলবাল্পফ কৃশতল্পত্বয দাফী যাল্পখ। নদীয়ায ফাল্পতয শফল্পর প্রচুয শযভাল্পণ জারা জন্মায়। এই জজরায কৃষ্ণনগল্পযয
আনন্দভয়ীতরা, ঘূশণত, দাাড়া, শফতরা, চল্পকযাড়া, আশভনফাজায, ফাগশদাড়া, তাাঁতীাড়া1 যাণাঘাল্পিয
ূমতযনগয, যাভনগয, জনাকাযী, চাকদ, কারীগঞ্জ, াাঁখাশরয ফল্পড়াল্পফশড়য়া, জতল্পেয ভল্পল্পযাড়া1 ফীযনগয,
াশন্তুয প্রবৃশত স্থাল্পন জারাশল্পেয কাল্পজয প্রাচুমত রক্ষয কযা মায়।
াধাযণতিঃ ভারাকায জাশত-ম্প্রদাল্পয়য অন্ততবূক্ত ভানুল্পলযাই জারাশেী শাল্পফ শযশচত। নদীয়ায জতে,
যাণাঘাি, কৃষ্ণঙ্গয, াশন্তুয, নফদ্বী প্রবৃশত স্থাল্পন ভারাকায ম্প্রদাল্পয়য ভানুল্পলযা জারাশেকল্পভতয ঐশতল্পযয
ধাযাফাশকতা যক্ষা কল্পয চল্পরল্পছন। তল্পফ এই জজরায ফাগদী ম্প্রদাল্পয়য ভানুলযা জারায কাল্পজ শফল্পল বূশভকা
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ারন কল্পয। এছাড়া ফীযনগল্পযয আচামত ব্রাহ্মল্পণযা, এভনশক কৃষ্ণনগল্পযয শকছু ভুশরভ জারাশেী জারাশল্পেয
কাজ কল্পয থাল্পকন। তল্পফ নদীয়া জজরায কৃষ্ণনগল্পযয জারাশল্পেয বফশচত্র্য, জৌন্দমত  কারুকামত এফং অরংকযল্পণয
ূক্ষ্মতা জারাশেল্পক ফাঙাশর ভানল্পি তথা শফশ্বদযফাল্পয শফল্পলবাল্পফ ভাদৃত কল্পযল্পছ।
৪. জরাকশল্পেয জভাশিল্পপয ধাযণা  জারাশল্পেয জভাশিপ : শিভফল্পঙ্গয জরাকংস্কৃশত চচতায় জরাকশল্পেয
অফস্থান মল্পথি গুরুত্বূণত। শফশবন্ন জরাকশল্পেয বফশচত্র্যভয়তা শিভফল্পঙ্গয জরাকশল্পেয বাণ্ডাযল্পক শনিঃল্পন্দল্প
শযূণত কল্পয তুল্পরল্পছ। অঞ্চরগত বফশিয, স্থানীয় চাশদা  ফযফাশযক প্রল্পয়াজন অনুাল্পয গল্পড় ঠা জরাকশেগুশর
শুধুভাত্র্ নান্দশনক ফা অথতননশতক ভৃশদ্ধই ঘিায় শন, শনজস্ব শযচয়ল্পক তুল্পর ধল্পযল্পছ তায স্বকীয় বূশভকায় অফতীণত
ল্পয়। এই জরাকশল্পেয শফনযা  অরংকযল্পণ ফযফহৃত প্রথাগত প্রতীকী  নক্ায ফযফায র জরাকশল্পেয
জভাশিপ অথতাৎ জরাকশল্পেয জভাশিপ ফরল্পত াধাযণতিঃ জরাকশল্পেয আশঙ্গকগুশরল্পত ফযফহৃত শচযায়ত নক্া 
প্রতীকল্পক জফাঝায়। শল্পেয জভাশিপ (আল্পভদ, ২০০১: ১৬৯) ম্পল্পকত ফরা ল্পয়ল্পছ জম :
“A motif is a regularly recurrent thematic element in a body of art or folklore. অথতাৎ আিত
ফা জপাকল্পরাল্পযয শস্থয  স্থায়ী প্রল্পঙ্গয শনল্পদতক ক্ষুদ্রতভ উাদান র জভাশিপ‛।
ফাংরাল্পদল্পয জরাকংস্কৃশফদ্ য়াশকর আল্পভল্পদয (আল্পভদ, ২০০১: ১৬৯) বালায় জরাকশল্পেয জভাশিপ র :
‚কতক উাদান জৌন্দমত, ংস্কায অথফা উল্পমাশগতায কাযল্পণ জরাকভল্পন স্থায়ী প্রবাফ জপল্পর এফং শল্পেয
নানা ভাধযল্পভ ফায ফায স্থান ায় । ঐশতযরাশরত জনশপ্রয় এই উাদানশি ভশিপ‛।
ুতযাং ফরা মায় জম, জরাকশল্পেয জভাশিল্পপয ভাধযল্পভ শুধুভাত্র্ প্রতীক  ফযঞ্জনাধভতীতা জনই, আল্পছ
জরাকভাল্পজয শচয ঐশতযরাশরত শে-াংস্কৃশতক ুলভা। জরাকভাল্পজয প্রথাগত  ফংম্পযাগতবাল্পফ প্রফাশত,
ঐশতয ভশিত, আরংকাশযক ফা প্রতীশক বাফনায ভিল্পয় গশঠত, শনশদতি জবৌল্পগাশরক শযীভায় ীভাফদ্ধ
নান্দশনকতা ৃশিকাযী  উল্পমাশগতা ম্পৃক্ত, শস্থয  স্থায়ী প্রঙ্গ শনল্পদতক নক্া, শচি ফা প্রতীক, মা জরাকশল্পেয
নানা ভাধযল্পভ ফাযংফায ফযফহৃত য় তাল্পকই জরাকশল্পেয জভাশিপ ফরা জমল্পত াল্পয। জরাকশল্পেয জভাশিল্পপয
শনগূে অথত জমভন যল্পয়ল্পছ, জতভশন যল্পয়ল্পছ াভাশজক-াংস্কৃশতক তাৎমত  ফযফাশযক ভূরয ফা Functional Value।
জরাকশল্পেয আশঙ্গক ফা উাদান শাল্পফ জারাশল্পেয অরংকযল্পণ জফ শকছু ঐশতযরাশরত নক্া ফা জভাশিপ
ফযফায কযা য়। জারায ভতন একশি জরবয উাদান দ্বাযা শনশভতত ুন্দয শেকভতগুশরয ভল্পধয জম ভস্ত ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র প্রতীক ফা নক্া ফযফায কযা য়, তাাঁয ভল্পধয প্রকা ায় শেীল্পগাষ্ঠীয জীফনবাফনা  কেনাপ্রূত নান্দশনক
বাফনায। জারাশেকল্পভত উৎাশদত উাদানগুশরয শকছু শনশদতি শফলয়ল্পকশন্দ্রক নক্া ফযফত য়, মা
যম্পযাগতবাল্পফ ফংানুক্রল্পভ শেীযা ফন কল্পয চল্পর। জারাশল্পেয এইফ ঐশতযভশণ্ডত, আরংকাশযক ফা
প্রতীশক বাফনায ভিল্পয় গশঠত, নান্দশনকতা ৃশিকাযী  উল্পমাশগতা ম্পৃক্ত শস্থয  স্থায়ী প্রঙ্গ শনল্পদতক নক্া,
শচি ফা প্রতীকল্পকই আভযা জারাশল্পেয জভাশিপ শাল্পফ অশবশত কযল্পত াশয। জরাকশল্পেয জভাশিপ ম্পল্পকত
ধাযণা থাকা প্রল্পয়াজন জম, ফ জভাশিপই র ঐশতযরাশরত নক্া শকন্তু ফ নক্াভাত্র্ই জভাশিপ নয়।
৫. জরাকশল্পেয জভাশিপ : ফগতীকযণ  শযচয় : জরাকশল্পেয জভাশিপ কী তা শনল্পয় ূল্পফতই আল্পরাচনা কযা ল্পয়ল্পছ।
তল্পফ জভাশিপ ংক্রান্ত আল্পরাচনায ুশফধাল্পথত জরাকশল্পেয জভাশিপগুশরল্পক শচশিত কল্পয তাল্পদয ফগতীকযণ কযা
প্রল্পয়াজন। কখন শফলয়, কখন উাদান আফায কখন শল্পেয ফযফাশযক  আথত -াভাশজক জপ্রশক্ষতল্পক রক্ষয
কল্পযই শেল্পভাশিপ শচশিত ফা শনশণতত য়। াধাযণবাল্পফ শফশবন্ন শেল্পভাশিপল্পক শনম্নশরশখতবাল্পফ শফবাজন
কল্পযল্পছন। ‘জরাকশল্পেয তাশিক জপ্রশক্ষত’ ীলতক গ্রল্পে (ভণ্ডর, ২০১১: ৫৪) জরাকশল্পেয বফশচত্র্য অনুাল্পয
জরাকশেল্পভাশিপল্পক শনম্নশরশখতবাল্পফ শফবাশজত কযা ল্পয়ল্পছ। জমভন:
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শফজন কুভায ভণ্ডর তাাঁয ‘ংগ্রারা  জরাকশে’ ীলতক গ্রল্পে (ভণ্ডর, ১৯৯৯: ৫৮) জভাশিপগুশরয ফগতশফবাজল্পনয
জক্ষল্পত্র্ চাযশি ূল্পত্র্য কথা ফল্পরল্পছন। জমভন:
১. প্রকৃশতল্পরাক
২. জীফজগৎ
৩. ফযফাশযকজগৎ
৪. জৌযজগৎ
এছাড়া শতশন জরাকশল্পেয জভাশিপল্পক আয দুশি দ্ধশতল্পত শফবক্ত কল্পযল্পছন। জগুশর র: ১. ংল্পলেষলণ দ্ধশত 
২. শফল্পলেষলণ দ্ধশত। ংল্পলেষলণ দ্ধশতল্পত জভাশিপগুশর খণ্ড খণ্ড রূ জথল্পক শযূণততা রাব কল্পয এফং শফল্পলেষলণ
দ্ধশতল্পত শযূণত অং জথল্পক খল্পণ্ড শফবক্ত য়। উদাযণ শাল্পফ ফরা মায়, দ্ম জথল্পক জমবাল্পফ ফৃি ায়া মায়
জশি র শফল্পলেষলণ দ্ধশত আফায ফৃি জথল্পক জমবাল্পফ ল্পদ্ম শযণত য় তা র ংল্পলেষলণ দ্ধশত।
জরাকংস্কৃশতশফদ য়াশকর আল্পভদ তাাঁয ‘জরাককরা প্রফোফরী’ ীলতক গ্রল্পে (আল্পভদ, ২০০১: ১৭০) নকীকাাঁথায
জভাশিপগুশর শচশিত কল্পযল্পছন। শতশন নকীকাাঁথায জভাি আিশি জভাশিপ উল্পেখ কল্পযল্পছন। জভাশিপগুশর র শনম্নরূ:
১. দ্মদর (Lotus)
২. কল্কা (Kalka)
৩. ূমতয (Sun)
৪. জীফ গাছ (Life Tree)
৫. তযশঙ্গত ুশিতরতা (Wavy Floral Creeper)
৬. গৃযথ/ ভশজদ/তাশজয়া
৭. াশখ- শিয়া/ভয়ূয/ায়যা
৮. জযাশভশতক নক্া “ ফশপত/ফুশি/জযখা
জরাকশল্পেয জভাশিল্পপয উশেশখত ফগতীকযণগুশর মতাল্পরাচনা কল্পয আভযা জভাশিপগুশরল্পক াভশগ্রকবাল্পফ দুশি বাল্পগ
বাগ কযল্পত াশয। জমভন:
ক) শফলয়শবশিক
খ) ফযফাশযক জপ্রশক্ষত
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প্রঙ্গতিঃ উল্পেখ কযা প্রল্পয়াজন জরাককারু  চারুশে ভূরতিঃ জরাকভাল্পজয নান্দশনকতা  ফযফাশযক জপ্রশক্ষত
অনুাল্পযই ৃি য়। তাই নান্দশনকল্পফাধ  অরংকযণল্পক শনল্পদত কযল্পত জভাশিপগুশরল্পক শফলয়ানুাল্পয শফবাজন কযা
ল্পয়ল্পছ। অনযশদল্পক ফযফাযগত শদল্পকয শযচয় শনল্পদত কযা ল্পয়ল্পছ, জমভন- শফলয়গত জপ্রশক্ষত (Subjective
aspect) এফং ফযফাশযক জপ্রশক্ষত (Functional aspect)। জরাকশল্পেয জভাশিল্পপয এই দুশি শফবাগল্পক আফায
শকছু উশফবাল্পগ বাগ কযা মায়। এছাড়া জরাকশল্পেয জভাশিপ শফল্পলেষলল্পণয দ্ধশতগত শদকল্পক তুল্পর ধযা মায়।
জরাকশল্পেয জভাশিপ শফবাজল্পনয একশি াভশগ্রক রূ ছল্পকয াাল্পময শনল্পম্ন তুল্পর ধযায জচিা কযা র (দা 
ভণ্ডর, ২০১৬: ১১):

উশেশখত ছকশিয দ্বাযা জরাকশল্পেয জভাশিল্পপয একশি াভশগ্রক শচত্র্ প্রশতপশরত ল্পয়ল্পছ। এখাল্পন জরাকশল্পেয
জভাশিল্পপয শবশিল্পক দুশি প্রধান শফলল্পয়য য প্রশতস্থান কযা ল্পয়ল্পছ: মা র- জরাকশেীল্পদয বাফনাগত জপ্রশক্ষত
 জরাকশল্পেয জভাশিপ উৎাদল্পনয দ্ধশতগত জপ্রশক্ষত। জরাকশেীল্পদয বাফনাগত জপ্রশক্ষল্পতয ভল্পধয জরাকশল্পেয
জভাশিপ শনভতাল্পণ আল্পযা দুশি উশফবাজন কযা ল্পয়ল্পছ, জমভন- শফলয়শবশিক  ফযফাশযক। এ শফলল্পয় জরাকশল্পেয
জভাশিপগুশর কখল্পনা শফলয়ানুাল্পয আফায কখল্পনা ফযফাশযক জক্ষত্র্ানুাল্পয শফবাজন কযা ল্পয়ল্পছ। শফলয়শবশিক
বাফনানুাল্পয জরাকশল্পেয জভাশিপগুশর র: জৌযজগৎল্পকশন্দ্রক, প্রাণীজগৎল্পকশন্দ্রক, উশিদজগৎল্পকশন্দ্রক,
জযাশভশতক-নক্াল্পকশন্দ্রক, ধভতীয়শফলয়ল্পকশন্দ্রক, াভাশজক-াংস্কৃশতক-প্রতীকল্পকশন্দ্রক প্রবৃশত। আফায জরাকভাল্পজয
বদনশন্দন কাল্পজ ফযফাশযক গুরুত্ব জল্পয়ল্পছ জরাকশল্পেয জভাশিপগুশর, জমভন: জ্জা  অরংকযল্পণ, াভাশজক
আচায-অনুষ্ঠানল্পকশন্দ্রকতায়, আথত-ভাজল্পকশন্দ্রকতায় এফং শফল্পনাদনভূরক জক্ষল্পত্র্ জভাশিল্পপয ফযফাশযক গুরুত্ব
শযরশক্ষত য়। অয ল্পক্ষ জরাকশল্পেয জভাশিল্পপয উৎাদন দ্ধশত অনুাল্পয জভাশিপ শফল্পলেষলল্পণয দ্ধশতগত
জপ্রশক্ষতল্পক দুশি বাল্পগ বাগ কযা মায়, মথা: ংল্পলেষলণ  শফল্পলেষলণ। ংল্পলেষলণ দ্ধশতল্পক আফায দুশি বাল্পগ বাগ কযা
মায়, জমভন ূণত  ফৃৎ এফং শফল্পলেষলণ দ্ধশতয দুশি বাগ র অধত  ক্ষুদ্র ফা খণ্ড। জরাকশল্পেয জভাশিল্পপয বাফনাগত
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 দ্ধশতগত জপ্রশক্ষল্পতয ভগ্র অংল্পক শনয়ন্ত্রন কল্পয জরাকভাল্পজয ভনস্তি। আয এই ভনস্তল্পিয য শবশি কল্পযই
জরাকশল্পেয জভাশিপ বাফনায প্রশতপরন ঘল্পি থাল্পক।
উশেশখত জেশণশফবাজন ছাড়া জারাশল্পেয জভাশিপগুশর শচশিত কল্পয আল্পরাচনা কযা র। জভাশিপগুশর র
শনম্নরূ:
জভাশিপ - ১. পুর : জারাশল্পেয জক্ষল্পত্র্ জম ফ জভাশিপ জদখা মায় তায ভল্পধয পুর অনযতভ। জারাশল্পে
উৎাশদত শফশবন্ন উাদাল্পনয ভল্পধয শফশবন্ন ধযল্পনয পুল্পরয জভাশিপ জদখা মায়। জমভন- দ্ম (জযখাশচত্র্ নং- ১),
জগারা, জুাঁই (শচত্র্ নংঃিঃ ১), যজনীগো, চন্দ্রভশেকা, কাপুর, কদভপুর (শচত্র্ নংঃিঃ ২) প্রবৃশত। পুরদানী, ভুকুি,
জিায এফং আবযন্তযীণ গৃজ্জায শফশবন্ন উাদান শনভতাল্পণ এইফ পুল্পরয জভাশিপ ফযফায ল্পয় থাল্পক।
জভাশিপ - ২. রতা : জারাশল্পেয ‘রতা’ একশি শফল্পল জভাশিপ। তযশঙ্গত-ুশিত-রতা, ঙ্খরতা ফা াধাযণ রতা
(জযখাশচত্র্ নং- ২) জারা শেদ্রল্পফযয জভাশিল্পপয একশি অনযতভ বফশিয। াধাযণতিঃ প্রশতভায আবযণ শনভতাল্পণ এফং
ভণ্ডজ্জা, চারশচত্র্ শনভতাল্পণ এই ফ জভাশিল্পপয প্রাধানয রক্ষয কযা মায়।

শচত্র্ নং0 ১. জভাশিপিঃ জগারা 
জুাঁই

শচত্র্ নং0 ২.জভাশিপিঃ কদভ পুর

শচত্র্ নং0 .৩.জভাশিপিঃ ূমতয/নক্ষত্র্/ ফৃি

জভাশিপ - ৩. ূমত : জারাশল্পেয একশি অনযতভ জভাশিপ র ূমত (শচত্র্ নংঃিঃ ৩)। াধাযণতিঃ শফফাল্পয জিাল্পয,
জদফল্পদফীয ভুকুল্পি এফং জদফল্পদফীয ভূশততয শছল্পনয চারায় ূমতাকৃশত ছিা শনভতাল্পণয জনয এই জভাশিল্পপয ফযফায কযা
য়। জারাশল্পেয উৎাশদত শফশবন্ন দ্রল্পফযয ভল্পধয কখন ূল্পমতয ূণত ফা অধত-রূ (জযখাশচত্র্ নং- ৩) জদখা মায়।
জভাশিপ - ৪. চন্দ্র/ফৃি : চন্দ্র ফা চাাঁদ জারাশল্পেয অয একশি উল্পেখল্পমাগয জভাশিপ। শফশবন্ন উাদানগুশরয ূণতচন্দ্র
ফা ফৃি (জযখাশচত্র্ নং- ৪) অথফা কখন অধতচন্দ্র ফা অধতফৃি জদখ মায়। শফফাল্পয জিাল্পয অধতফৃি ফা চল্পন্দ্রয জভাশিপ
একশি শফল্পল তাৎমত ফন কল্পয।
জভাশিপ - ৫. াতা : জারাশল্পেয অয একশি জভাশিপ র াতা (জযখাশচত্র্ নং- ৫)। জারাশল্পে ভূরতিঃ
আভাতা, আঙ্গুযাতা, ানাতা, জখাঁজুযাতা প্রবৃশত জভাশিপ জদখা মায়।
জভাশিপ - ৬. ঙ্খ : জারাশল্পে অয একশি উল্পেখল্পমাগয জভাশিপ র ঙ্খ (জযখাশচত্র্ নং- ৬)। ল্পঙ্খয ভূতত ফা
শফভূতত রূ শফফাল্পয শাঁশথল্পভাড়, জদফল্পদফীয ভুকুি ছাড়া পুরদাশন, গৃজ্জায শফশবন্ন উকযল্পণ জভাশিপ শাল্পফ
ফযফায কযা য়।
জভাশিপ - ৭. কল্কা : জারাশল্পেয আয একশি উল্পেখল্পমাগয জভাশিপ র কল্কা (জযখাশচত্র্ নং- ২)( শচত্র্ নংঃিঃ ৬)।
বাযতীয় উভাল্পদল্প কল্কা একশি জনশপ্রয় জভাশিপ। প্রায় ফ ধযল্পনয জরাকশল্পে ‘কল্কা’ জভাশিল্পপয প্রচরন
যল্পয়ল্পছ। জারায ডাল্পকয াজ, জদফল্পদফীয আবযণ, ভুকুি, চারশচত্র্  অনযানয গৃজ্জায উকযল্পণ জারাশল্পেয
এই জভাশিপ শযরশক্ষত য়।
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জভাশিপ - ৮. জযাশভশতক নক্া : জারাশেদ্রল্পফযয জভাশিপগুশরয ভল্পধয জযাশভশতক নক্া (জযখাশচত্র্ নং- ৭,৮) খুফই
গুরুত্বূণত। জযাশভশতক নক্ায ভল্পধয জযখা, ফশপত, ফৃি, শত্র্বুজ, লড়বূজ, চতুতবূজ, আয়তল্পক্ষত্র্ প্রবৃশত উল্পেখল্পমাগয।
জারাশল্পে উৎাশদত প্রায় ফ ধযল্পনয শেদ্রল্পফযয ভল্পধযই জযাশভশতক নক্াল্পকশন্দ্রক জভাশিপ জদখা মায়।

জযখাশচত্র্ নং- ১. দ্ম

জযখাশচত্র্ নং-২. রতা ফা
কলকা

জযখাশচত্র্ নং- ৩. ূমত

জযখাশচত্র্ নং- ৪. চন্দ্র

জযখাশচত্র্ নং- ৫. াতা

জযখাশচত্র্ নং- ৬. ঙ্খ

জযখাশচত্র্ নং- ৭. ফশপত

জযখাশচত্র্ নং- ৮. ফৃি

জভাশিপ - ৯. ভাছ : জারাশল্পেয অয একশি উল্পেখল্পমাগয জভাশিপ র ভাছ (জযখাশচত্র্ নং- ৯)। জারাশল্পেয
শফশবন্ন উকযল্পণ শফভূতত ভাল্পছয জভাশিল্পপয প্রাধানয রক্ষয কযা মায়।
জভাশিপ - ১০. ভয়ূয : জারাশল্পেয অয একশি উল্পেখল্পমাগয জভাশিপ র ভয়ূয (জযখাশচত্র্ নং- ১০) (শচত্র্ নংঃিঃ
৫)। শুধুভাত্র্ জখরনা শাল্পফই নয়, অনযানয শফশবন্ন জারায উৎাশদত দ্রল্পফয ম্পূণত ভয়ূয ফা ভয়ূল্পযয অফয়ফ
অরংকযণ ফা নক্া শাল্পফ ফযফায ল্পয়ল্পছ।
জভাশিপ - ১১. ঘি : জারায দ্বাযা উৎাশদত দ্রফযগুশরয ভল্পধয একশি জভাশিপ র ভঙ্গরঘি (জযখাশচত্র্ নং- ১১), মা
ভঙ্গল্পরয প্রতীক শাল্পফ শচশিত। ভণ্ডজ্জা, প্রশতভাজ্জা, শাঁশথল্পভাড় প্রবৃশত প্রস্তুল্পত এই জভাশিপশিয ফযফাল্পযয
আশধকয রক্ষয কযা মায়।
জভাশিপ - ১২. প্রজাশত : জারাশল্পেয অয একশি উল্পেখল্পমাগয জভাশিপ র প্রজাশত (জযখাশচত্র্ নং- ১২)( শচত্র্
নংঃিঃ ৪)। াধাযণতিঃ জিায, ভুকুি, শাঁশথল্পভাড়  ভণ্ডজ্জায় এই জভাশিপশিয ফযফাল্পযয আশধকয রক্ষয কযা মায়।

শচত্র্ নং0 ৪. জভাশিপিঃ প্রজাশত

শচত্র্ নং0 ৫. জভাশিপিঃ ভয়ূয

শচত্র্ নং0 ৬. জভাশিপিঃ করকা

জভাশিপ - ১৩. জনৌকা : জারাশল্পেয এক অনফদয  কারুকামতভয় জভাশিপ র জনৌকা (জযখাশচত্র্ নং- ১৩)। কখন
ম্পূণতরূল্প ফা শুধুভাত্র্ অফয়ফ শাল্পফ জনৌকায জভাশিপ এইশল্পে জদখা মায়। দাাঁড়মুক্ত জনৌকা, ারফায়া জনৌকা,
এফং ভয়ূযঙ্খী জনৌকা প্রবৃশত প্রকযণ শযরশক্ষত য়।
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জভাশিপ - ১৪. গৃস্থারী দ্রফযল্পকশন্দ্রক : জারাশল্পেয জভাশিল্পপয অয একশি ধাযা র গৃস্থারী-দ্রফযল্পকশন্দ্রক
জভাশিপ। এল্পক্ষল্পত্র্ জারায বতশয কুল্পরা (জযখাশচত্র্ নং- ১৪), াখা  অনযানয দ্রফয শফভূততরূল্প জভাশিপ শাল্পফ
শচশিত য় এফং এয নান্দশনকতা  ফযফাযগত জপ্রশক্ষত শনল্পদত কল্পয।
জভাশিপ - ১৫. কভতল্পকশন্দ্রক : জারাশল্পে অয এক ধযল্পনযয জভাশিপ শযরশক্ষত য়। কভতফযস্ত জরাকজীফল্পনয
প্রশতপশরত রূল্পকই জরাকশেীযা জভাশিপ শাল্পফ তুল্পর ধল্পয জযল্পখল্পছন। এল্পক্ষল্পত্র্ াশতয শল্পঠ াদা, বনয,
একতাযা ফাদনযত ফাউর, াল্কীফনযত জফয়াযা (জযখাশচত্র্ নং- ১৫) প্রবৃশত কভতল্পকশন্দ্রক জভাশিপ এই শল্পে জদখা
মায়।
জভাশিপ - ১৬. জীফজন্তু : জারাশল্পে অয একধযল্পণয জভাশিপ র জীফজন্তুয জভাশিপ। এল্পক্ষল্পত্র্ জারাশল্পেয
শফশবন্ন ধযল্পণয প্রাণীয জভাশিপ শযরশক্ষত য়। মথা “ াশত, কুকুয, নুভান, ফাঘ প্রবৃশত। শফশবন্ন ধযল্পনয াশখয
জভাশিপ (জযখাশচত্র্ নং- ১৬) রক্ষয কযা মায়। াধাযণতিঃ জখরনা  শফল্পনাদনভূরক াভগ্রীল্পত এই ধযল্পনয জভাশিপ
জদখা মায়।

জযখাশচত্র্ নং- ৯. ভাছ

জযখাশচত্র্ নং- ১০. ভয়ূয

জযখাশচত্র্ নং- ১১. ঘি

জযখাশচত্র্ নং- ১২. প্রজাশত

জযখাশচত্র্ নং- ১৩. জনৌকা

জযখাশচত্র্ নং- ১৪. কুল্পরা

জযখাশচত্র্ নং- ১৫.
ালকীফাক

জযখাশচত্র্ নং- ১৬. াশখ

৬. জারাশল্পেয জভাশিল্পপয শফল্পলেষলণ : জরাকশল্পেয প্রধান শযচায়ক র প্রতীক, অরংকযণ ফা জভাশিপ।
জরাকশল্পেয জভাশিপ ফা আশঙ্গকগত এই বফশিয জরাকভাজ জীফল্পনয ফাস্তফ অশবজ্ঞতায প্রশতপরনভাত্র্। প্রল্পতযক
জভাশিল্পপয জম রূক  গূে াংল্পকশতক অথত থাকল্পফ এভন নয়। কখন কখন শেল্পভাশিপ শফল্পল তাৎমতূণত ল্পয়
ল্পঠ আফায কখল্পনা না ল্পত াল্পয। স্মযণ যাখা প্রল্পয়াজন জম শল্পেয ফশত -প্রকৃশতয ল্পঙ্গ অন্তত-প্রকৃশতয তাৎল্পমতয
শফনযা ঘিল্পর শল্পেয ূক্ষ্মতা ধযা ল্পড়। অথতাৎ ফ জভাশিপ জম শুধুই নান্দশনক তা নয় আফায জভাশিল্পপয
ফযফাশযক, াভাশজক প্রঙ্গই ফল্পক্ষল্পত্র্ প্রাধানয াল্পফ তা নয়। এ প্রল্পঙ্গ জজল্পন যাখা বার জম, ফ জভাশিপ ভাত্র্ই
ঐশতযরাশরত নকা ল্পর ফ নকাই জভাশিপ নয়। নদীয়া জজরায় জারাশল্পে ফযফহৃত জভাশিপগুশরয াভাশজক,
ফযফাশযক  নান্দশনক জপ্রশক্ষত অনুাল্পয শফল্পলেষলণ কযল্পর জদখা মায় জম, শেল্পভাশিপগুশর কীবাল্পফ এক একশি
শফল্পল াংল্পকশতক প্রতীক  রূক শাল্পফ ভাজজীফল্পন প্রবাফ শফস্তায কল্পয চল্পরল্পছ। শনল্পম্ন জভাশিপগুশরল্পক
মতায়ক্রল্পভ শফল্পলেষলণ কযা র :
জারাশল্পে আভযা প্রথভ জভাশিপ জদল্পখশছ পুর। পুল্পরয ভল্পধয জারাশল্পে দ্ম, যজনীগো, জগারা, জুাঁই
প্রবৃশত জভাশিপগুশর শুধুভাত্র্ শল্পেয নান্দশনক জাবাফধতনকাযীই নয়, শফল্পল তাৎমতূণত ফল্পি। উদাযণ শাল্পফ
ফরা মায়, ‘দ্ম’ জভাশিপশি ফা ‘দ্মদর’ জৌন্দমত, শফত্র্তা  ঐশ্বল্পমতযয প্রতীক শাল্পফ ভাদৃত। জারাশল্পেয
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িগযী দা , ুজয়কুভায ভণ্ডর

উকযণগুশরল্পত ল্পদ্ময জভাশিপ শফত্র্তা  জৌন্দল্পমতয প্রতীক শাল্পফ শচশিত। আফায জারাশল্পেয শফশবন্ন
উকযল্পণ ফযফহৃত দ্ম জভাশিপ জরাকভাল্পজয ধভতীয় ফাতাফযণ  শফশ্বাল্পক প্রবাশফত কল্পয।
জারাশল্পেয অয একশি উল্পেখল্পমাগয জভাশিপ র করকা। ‘করকা’ জভাশিপশি শফল্পল তাৎমতভশণ্ডত। বাযতীয়
শল্পে করকা জভাশিপশি এল্পল্পছ তুকতী-আপগান-জভাঘর ংস্কৃশত জথল্পক। করকা জভাশিপশিয ভাধযল্পভ জারাশেীযা
শল্পেয জৌন্দমতুলভা পুশিল্পয় জতারায ল্পঙ্গ ল্পঙ্গ নান্দশনকতাল্পফাল্পধয উল্পন্মাচন ঘশিল্পয় থাল্পকন। জারাশল্পেয
অয জভাশিপ ‘রতা’। এই জভাশিল্পপয জক্ষল্পত্র্ ধাল্পনয ছড়া, ুশিত রতা উফতযতা  ভৃশদ্ধয প্রতীক শাল্পফ কাজ
কল্পয। শফশবন্ন ধভতীয় অনুষ্ঠাল্পন জারায শফশবন্ন শেজাত দ্রল্পফয এই জভাশিপশি শযরশক্ষত য়।
জারাশল্পেয জযাশভশতক নকাল্পকশন্দ্রক জভাশিল্পপয জক্ষল্পত্র্ উল্পেখয র ফুশি ফা শফন্দু, ফৃি, ফশপত, চতুবূতজ,
আয়তল্পক্ষত্র্, লড়বূজ প্রবৃশত। আশদভ ভাল্পজয দরগত ফা ফৃিাকাল্পয ঘুল্পয শকায দ্ধশতয এক ভূততরূ র ফৃি।
জারাশল্পেয শফশবন্ন উকযল্পণ কখন ফৃি জথল্পক ংল্পলেষলণ দ্ধশতল্পত, নতুন অফয়ফ ফা শফল্পলেষলণ দ্ধশতল্পত ফুশি ফা
ফৃি ায়া মায়। এছাড়া যরল্পযখা দ্বাযা আয়তল্পক্ষত্র্ ভাল্পয রক্ষীয ঝাশয ফা যরল্পযখায আকাল্পয জারায দণ্ড ফা
ভারা ায়া মায়।
এছাড়া শফশবন্ন জীফজন্তু, জনৌকা, াংস্কৃশতক প্রতীক, ান শফশবন্ন কভতল্পকশন্দ্রক জভাশিল্পপয ভল্পধয যল্পয়ল্পছ ভানফ
ভাল্পজয ফাস্তফ অশবজ্ঞতায প্রশতরূ। গৃজ্জায় ফযফহৃত জারায শফশবন্ন উকযল্পণয ভল্পধয জভাশিপগুশর শুধুভাত্র্
নান্দশনক তাৎমতই ফন কল্পয না, এয াল্পথ গৃল্পস্থয াশন্ত, ভঙ্গর  অভঙ্গল্পরয প্রতীক শাল্পফ শচশিত য়। শফশবন্ন
উকযল্পণ ফযফহৃত জভাশিপগুশরয ভল্পধয জরাকভাল্পজয জম শফশ্বা-ংস্কায, আচায-অনুষ্ঠান প্রবৃশত মুক্ত যল্পয়ল্পছ, তা
জারাশল্পেয জক্ষল্পত্র্ ভানবাল্পফ অশযামত।
৭. নদীয়া জজরায জারাশল্পেয জভাশিল্পপয শফফততন : নদীয়া জজরায জারাশল্পেয জভাশিপ শনণতল্পয়য াাাশ
জারাশল্পেয জভাশিল্পপয জম শফফততল্পনয ধাযা তা শনল্পয় আল্পরাচনা প্রল্পয়াজন। জারাশল্পেয ফততভান শযশস্থশত
মতাল্পরাচনা কযল্পর জদখা মায়, শুধুভাত্র্ ভণ্ডজ্জা, ডাল্পকয াজ  গৃজ্জায উকযণ ছাড়া জবাল্পফ জারায
ফযফায ল্পে না। পল্পর শচযায়ত নক্াগুশর মুল্পগাল্পমাগী চাশদায াশভর ল্পত না াযায় অফরুশিয ল্পথ া
ফাশড়ল্পয়ল্পছ। ভণ্ডজ্জায় শথভল্পকশন্দ্রকতায় শচযায়ত ঐশতযরাশরত, নক্াগুশর প্রায় শযফশততত ল্পয় চল্পরল্পছ। জারায
শযফল্পতত ফাজায চরশত থাল্পভতাকল্পরয প্রবাল্পফ জারাশল্পেয ক্রভহ্রাভানতায় শচযায়ত নক্াগুশর অংীদায ল্পয়
চল্পরল্পছ। এছাড়া আধুশনকতা  শফশ্বায়ল্পনয জছাাঁয়ায় ভানুল ভূর ংস্কৃশতয অল্পনক আচায-ংস্কায জমভন ফজতন কল্পযল্পছ,
একই াল্পথ ফজতন ল্পয়ল্পছ এয ংরগ্ন উাদানগুশর। নশদয়া জজরায জারা শল্পেয জভাশিপগুশর এই একই
প্রশতল্পমাশগতায় শফফশততত ল্পয় চল্পরল্পছ। উদাযণ শাল্পফ ফরা মায় জারায বতশয শাঁশথল্পভাড় ফা জিায বতশযল্পত জম
ধযল্পনয জভাশিপ ূল্পফত ফযফহৃত ত অথতযৎ শফফাল্প ভূরতিঃ প্রজাশত, ঘি, চন্দ্র প্রবৃশত জভাশিল্পপয ফযফাল্পযয আশধকয
থাকল্পর ফততভাল্পন চুভশক  জশযয বতশয কল্কা ফযফায জফশ জদখা মায়। আফায অল্পনক জক্ষল্পত্র্ জদখা মাল্পে দ্মদর
ফা ল্পদ্ময জভাশিপ শঠক ূল্পফতয ভল্পতা শেদ্রফযগুশরল্পত ফযফায ল্পে না। উযন্তু অনযানয জদী ফা শফল্পদী পুল্পরয
জভাশিল্পপয প্রচরন ফৃশদ্ধ জল্পয়ল্পছ। ুতযাং জদখা মাল্পে মুল্পগাল্পমাগী চাশদায় নদীয়ায জারাশল্পেয জভাশিপগুশর
শফফশততত ল্পয় চল্পরল্পছ।
৮. উংায : নদীয়া জজরায শফশবন্ন জরাকশল্পেয ভল্পধয জম শফশচত্র্ নকা ফা প্রতীক (symbol) অরংকযল্পণয
জনয ফযফহৃত য় তা শুধুভাত্র্ নান্দশনকতা ফৃশদ্ধয জনযই নয় এল্পত যল্পয়ল্পছ আথত -াভাশজক  ভনস্তাশিক তাৎমত।
জরাকশল্পেয ধাযায় জারাশল্পেয ঐশতয শফল্পল গুরুত্বূণত স্থান অশধকায কল্পয আল্পছ। জারাশে ফা জারা ভূরতিঃ
শুভ্রতায প্রতীক শাল্পফ শচশিত য়ায় জারাশল্পেয জভাশিপগুশরয ভল্পধয তাৎমততা রক্ষয কযা মায়। জারা নাভক
এই জরবয উাদানশিয াল্পথ নদীয়াফাী তথা জরাকভাল্পজয াশদতক ম্পকত শফদযভান। জারায উকযণগুশর
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শুধুভাত্র্ নান্দশনক জাবাফধতল্পন গৃজ্জায উাদানই নয়, ধভতীয়-াংস্কৃশতক  আচাযল্পকশন্দ্রকতায় এয ভান
প্রাশঙ্গকতা যল্পয়ল্পছ। এছাড়া শযল্পফদূলণ-জযাধক শফাল্পফ শফশবন্ন জক্ষল্পত্র্ জারায ফযফায ফযাকাল্পয ফৃশদ্ধ
াল্পে। তল্পফ ফততভাল্পন শযল্পফ-দূলণ, আফায়ায অঙ্গশত  ফৃশিাল্পতয স্বেতায কাযল্পণ জারায উৎাদন
মল্পথে কভ। পল্পর শেদ্রল্পফয জই প্রবাফ রক্ষযণীয়। তথাশ জরাকশল্পেয আশঙ্গনায় নদীয়া জজরায জারাশল্পেয
জভাশিল্পপয ঐশতয  শফফততল্পনয রূশি াভশগ্রকবাল্পফ মতাল্পরাচনা কল্পয ফরা মায় জম, জারা শল্পেয জভাশিপ জকান
জকান জক্ষল্পত্র্ শফফশততত ল্পর ভূর রূশি এল্পকফাল্পযই শযফততন ল্পয় মায় শন।
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