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Abstract
Invitation related manners and customs is the important elements of folklore. The purpose of this
paper is to bring out various kinds of invitation manners and customs which are among the Muslim
community of West Bengal. It will also show how morality influences the traditional way of
invitation in Muslims. The paper will stress on the elements which is used at the time of invitation.
The study will also describe how Muslims and Hindus are closely related in the society and the way
how the people of both religions aid each other in the process. It will also emphasis on the aspect
that the process of invitation also differs with the different relatives. In this paper, we will try to find
out the functions and significance of invitation related manners and customs in the society.
Keywords: Invitation, Manners, Customs, Invitation Process, Traditional, folk practices

১. বূশ্চভিা: াভাশ্চজি ভানুল দদনশ্চিন জীফঙ্গন ঐশ্চতয যম্পযাে লম ভস্ত শ্চিো-িভি ারন িঙ্গয চঙ্গর, লআ ভস্ত
শ্চফলেগুশ্চরঙ্গি লরািংস্কৃশ্চতয এিশ্চট গুরুত্বূণি াখা folk practices ফা লরািনুীরঙ্গনয ন্তবূিক্ত শ্চফলে শ্চাঙ্গফ ধযা ে।
এআ শ্চফবাঙ্গগয ভঙ্গধয যঙ্গেঙ্গছ লরািশ্চফশ্বা-ংস্কায, অচায-অচযণ, প্রথা, যীশ্চত-নীশ্চত প্রবৃশ্চতয ভত শ্চফলেগুশ্চর। লরািংস্কৃশ্চতয
এআ শ্চফলেশ্চটয াভাশ্চজি প্রবাফ ফচাআঙ্গত লফশ্চ। িাযণ এআ নুীরন ফা Practices তায ঐশ্চতযূঙ্গে রব্ধ এফং এয প্রশ্চত
াভাশ্চজি ভানুঙ্গলয স্ববাফগত এিশ্চট ভানশ্চি দুফিরতা অঙ্গছআ। তাআ অজঙ্গিয অধুশ্চনি শ্চক্ষাে শ্চশ্চক্ষতা নাযী চুর অঁচশ্চিঙ্গে
শ্চচরুশ্চনয ভঙ্গধয লরঙ্গগ থািা চুরগুশ্চরঙ্গি ছাশ্চিঙ্গে লপঙ্গর লদফায অঙ্গগ এিটু থুঁতু শ্চদঙ্গে লদে; ফাচ্চায মাঙ্গত নজয না রাঙ্গগ তায
জনয নজয িাশ্চঠ ঝুশ্চরঙ্গে লদে গরাে; শ্চশুয লচাঙ্গখ িাজর যাঙ্গনায য িাঙ্গরয ফাঁ শ্চদঙ্গি এিশ্চট শ্চট শ্চদঙ্গত লদখা মাে।
অফায প্রথাগত শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতঙ্গত শ্চনভন্ত্রণ িযা না ঙ্গর ভানুঙ্গলয াঙ্গথ ভানুঙ্গলয ম্পিি মিন্ত নষ্ট ঙ্গে মাে। ুতযাং ভাঙ্গজ
এআ শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চত বীলণ স্পিিাতয এিশ্চট শ্চফলে। শুধু তাআ নে, জাশ্চত, ম্প্রদাে, ঞ্চরঙ্গবঙ্গদ ফদঙ্গর মাে শ্চনভন্ত্রঙ্গণয বালা 
যীশ্চত-নীশ্চত। তাছািা ভানুঙ্গলয ংস্কৃশ্চতয ন্তগিত এআ শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতয ভঙ্গধয শ্চনশ্চত অঙ্গছ াভাশ্চজি ভানুঙ্গলয শ্চফশ্বা ংস্কায,
অচায-অচযণ, াভাশ্চজি আশ্চতা, অঞ্চশ্চরি আশ্চতা, থিননশ্চতি আশ্চতা প্রবৃশ্চত শ্চফলে। অঙ্গরাচয প্রফঙ্গে শ্চিভফঙ্গেয
ভুরভান ম্প্রদাঙ্গেয শ্চফশ্চবন্ন নুষ্ঠাঙ্গনয শ্চফশ্চবন্ন শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতয শ্চযচে শ্চদঙ্গে তায ভধয লথঙ্গি ভাঙ্গজয লিান আশ্চতা উঙ্গঠ
অঙ্গ তা ুঙ্খানুুঙ্খবাঙ্গফ শ্চফঙ্গেলণ িযা ঙ্গফ। তঙ্গফ তায অঙ্গগ শ্চনভন্ত্রণ শ্চফলেশ্চটয ঙ্গে এিটু ফযং শ্চযশ্চচত ো মাি।
২.প্রে ‘শ্চনভন্ত্রণ’: শ্চনভন্ত্রণ ব্দশ্চটঙ্গি শ্চফঙ্গেলণ িযঙ্গর াআ:
‘শ্চন + √ভন্ত্র + ন – বা > শ্চনর্দ্িাশ্চযত স্থাঙ্গন উশ্চস্থশ্চতয জনয অহ্বান/ঙ্গবাজঙ্গন শ্চনভন্ত্রণ’১
শ্চনভন্ত্রঙ্গণয শ্চঠি ংজ্ঞা শ্চনণিে িযা লফ দুরূ িাজ, তফু শ্চফশ্চবন্ন শ্চণ্ডতগণ মা ফঙ্গরঙ্গছন তায উয শ্চবশ্চি িঙ্গয এয এিশ্চট ংজ্ঞা
লদফায লচষ্টা িযফ, তঙ্গফ তায অঙ্গগ শ্চনভন্ত্রণ শ্চনঙ্গে লি শ্চি ফঙ্গরঙ্গছন তা ফযং লদঙ্গখ লনো মাি। শ্চনভন্ত্রণ ম্পঙ্গিি অস্তম্ব
ফঙ্গরঙ্গছন:
‘শ্চনঙ্গফদনং লশ্বাভাো শ্রার্দ্ং িিিফযং তঙ্গো বফঙ্গন্তা শ্চনভন্ত্রণীে
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২
আঙ্গতযফং শ্চিতীোং লফদনং ত্বাভং শ্চনভন্ত্রণঙ্গে আতযঙ্গনন শ্চনভন্ত্রণম্।’
এখাঙ্গন শ্চনভন্ত্রণ প্রেশ্চট শুধুভাে শ্রাঙ্গর্দ্য লক্ষঙ্গেআ ীভাফর্দ্। নযশ্চদঙ্গি নঙ্গগন্দ্রনাথ ফু শ্চনভন্ত্রণ ব্দশ্চট ফযাখযা িঙ্গযঙ্গছন
এআবাঙ্গফ:
‘িভিশ্চফঙ্গঙ্গলয নুঙ্গযাঙ্গধ শ্চনধিাশ্চযত ভঙ্গে অশ্চফায শ্চনশ্চভি ংফাদ দান। লবাঙ্গজয জনয
অহ্বাঙ্গনআ এআ ব্দ প্রমুক্ত আো থাঙ্গি, অফযি শ্রার্দ্-লবাজনাশ্চদঙ্গত অহ্বান। শ্রার্দ্াশ্চদিাঙ্গমি
ূফি শ্চদঙ্গন লফদজ্ঞ ব্রাহ্মণঙ্গি শ্রাঙ্গর্দ্ লবাজঙ্গনয জনয ফশ্চরো অশ্চঙ্গত ে। তাাঙ্গি শ্চনভন্ত্রণ
িঙ্গ।’৩
প্রথভশ্চদঙ্গি লবাজন নুষ্ঠাঙ্গন লমাগ লদফায ংফাদদানঙ্গি শ্চনভন্ত্রণ ফঙ্গর উঙ্গেখ িযঙ্গর লল মিন্ত শ্চতশ্চন শ্চনভন্ত্রণ ব্দশ্চটয
থিঙ্গি শুধুভাে শ্রার্দ্ানুষ্ঠাঙ্গনয ভঙ্গধযআ ীভাশ্চেত িঙ্গযঙ্গছন। Clerence H. Barnhart শ্চনভন্ত্রণ (Invitation) প্রঙ্গে ভন্তফয
িযঙ্গত শ্চগঙ্গে ফঙ্গরঙ্গছন:
‘To ask in a kindly courteous or complimentary way, to come or go to
some place, gathering entertainment etc. or to do something.’

শ্চফশ্চষ্টফঙ্গগিয শ্চফশ্চবন্ন বালাে শ্চনভন্ত্রণ ম্পশ্চিিত শ্চফশ্চবন্ন ভন্তফয লদখায য এয ংজ্ঞা শ্চাঙ্গফ ফরা মাে:
লম প্রশ্চিোয ভাধযঙ্গভ লিান শ্চফঙ্গল নুষ্ঠান উরঙ্গক্ষ শ্চফঙ্গল উঙ্গেয শ্চনঙ্গে শ্চিছু ংখযি ফযশ্চক্তঙ্গি এিজােগাে উশ্চস্থত থািায
জনয অভন্ত্রণ িযা ে, লআ প্রশ্চিোঙ্গি শ্চনভন্ত্রণ ফঙ্গর।
৩. ভুরভান ভাঙ্গজ প্রচশ্চরত শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতয শ্চযচে  তায শ্চফঙ্গেলণ: েঙ্গোদ তাব্দীয লগািায শ্চদঙ্গি আফশ্চতোয উশ্চেন-শ্চফন
ফখশ্চতোয খরশ্চজয লনত্বৃঙ্গত্ব ভুশ্চরভযা ফেঙ্গদঙ্গয শ্চংান রাব িঙ্গয। তাযয লথঙ্গিআ ফেঙ্গদঙ্গ ভুশ্চরভ ধভি এফং ংস্কৃশ্চতয
শ্চফস্তায। তঙ্গফ ুদূয শ্চিভ এশ্চো লথঙ্গি অগত এআ ভুরভানযা ফাংরায জর-াোয স্পঙ্গি ল্পশ্চদঙ্গনয ভঙ্গধযআ ফাঙাশ্চর ঙ্গে
উঠর। তাযা শ্চভঙ্গ লগর ফাঙাশ্চর ংস্কৃশ্চতঙ্গত। ২০০১ াঙ্গরয জনগণনা নুমােী শ্চিভফঙ্গে ফফািাযী ভুশ্চরভ ধভিাফরম্বী
ভানুল লভাট জনংখযায ২৫ তাংঙ্গয শ্চিছু লফশ্চ। তাংঙ্গয শ্চাঙ্গফ ভুশ্চরভ ধভিাফরম্বী ভানুল শ্চিভফঙ্গে শ্চিতীে, শ্চিুঙ্গদয
ঙ্গযআ তাঙ্গদয স্থান। তাযা তাঙ্গদয প্রথামুক্ত নুষ্ঠাঙ্গনয ুখ-দুঃঙ্গখয নুবূশ্চত এিা এিা নে, ফাআশ্চভঙ্গর উঙ্গবাগ িযঙ্গত
চাে। তাআ শ্চিুঙ্গদয ভত তাঙ্গদয শ্চফফা, ভুরভানী, চশ্চো, শ্চফশ্চবন্ন যঙ্গফয ভত প্রথামুক্ত নুষ্ঠাঙ্গন শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতয প্রচরন
লদখা মাে। শ্চনঙ্গে শ্চিভফঙ্গেয শ্চফশ্চবন্ন ঞ্চঙ্গর ফফািাযী ভুশ্চরভ ধভিাফরম্বী ভানুলঙ্গদয ভঙ্গধয প্রচশ্চরত নানান ধযঙ্গনয
াভাশ্চজি নুষ্ঠান উরঙ্গক্ষ প্রচশ্চরত শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতয শ্চযচে লদো র।
শ্চফফাঃ শ্চফফা র াভাশ্চজি ফেন। প্রাপ্তফেস্ক নয-নাযী এিাঙ্গথ ফফা িযায াভাশ্চজি ছািে ফা অআন। ভুশ্চরভ ভাঙ্গজ
এি ফযশ্চক্ত এিাশ্চধি শ্চফফা িযঙ্গত াঙ্গযন, লঙ্গক্ষঙ্গে প্রথভ শ্চফফাঙ্গয যফতিী শ্চফফাঙ্গি ‘শ্চনিা’ ফা ‘শ্চনিা’ ফা ‘শ্চনঙ্গি’ ফঙ্গর।
মাআঙ্গাি, এআ শ্চফফা নুষ্ঠানঙ্গি শ্চঘঙ্গয ভুশ্চরভ ভাঙ্গজ অত্মীে শ্চযজন, ািা-প্রশ্চতঙ্গফী, ফেু-ফােফঙ্গদয লভৌশ্চখি এফং
শ্চরশ্চখত উবে ভাধযঙ্গভআ শ্চনভন্ত্রণ িযা ে। শ্চনঙ্গে লআ ংিান্ত অঙ্গরাচনা িযা র।
শ্চফফা নুষ্ঠাঙ্গনয লভৌশ্চখি ভাধযঙ্গভয শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চত: শ্চফফা শ্চিংফা শ্চনিা উরঙ্গক্ষ শ্চিভফঙ্গেয ভুরভান ম্প্রদাঙ্গেয ভানুল ভুঙ্গখ
ভুঙ্গখ ফঙ্গর লম শ্চনভন্ত্রণ িঙ্গয, তাআ ফাংরায ভাজজীফঙ্গন ভুশ্চরভ ম্প্রদাঙ্গেয শ্চফফাঙ্গারঙ্গক্ষ লভৌশ্চখি ভাধযঙ্গভয শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চত
নাঙ্গভ শ্চযশ্চচত। এঙ্গক্ষঙ্গে নুষ্ঠান ফাশ্চিয িতিা, ফাশ্চিয িঙ্গরয াঙ্গথ অন্ন শ্চফফাঙ্গারঙ্গক্ষ িাঙ্গদয ফাশ্চিঙ্গত শ্চিযিভ শ্চনভন্ত্রণ
িযা ঙ্গফ, তায এিশ্চট তাশ্চরিা প্রস্তুত িঙ্গযন। তঃয ঐ শ্চনভন্ত্রণতাশ্চরিা শ্চনঙ্গে শ্চনঙ্গজ শ্চগঙ্গে শ্চিংফা ফাশ্চিয িাউঙ্গি াশ্চঠঙ্গে
শ্চিংফা ািায লিান ফযশ্চক্তঙ্গি শ্চদঙ্গে ির শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তয ফাশ্চি ফাশ্চি শ্চনভন্ত্রণফাতিা লৌঁঙ্গছ লদন। লম ফযশ্চক্ত এআবাঙ্গফ শ্চনভশ্চন্ত্রত
ফযশ্চক্তঙ্গদয ফাশ্চি ফাশ্চি শ্চনভন্ত্রণ িঙ্গয অঙ্গন, শ্চতশ্চন াধাযণবাঙ্গফ শ্চনভন্ত্রণিাযী নাঙ্গভ শ্চযশ্চচত।
শ্চনভন্ত্রণিাযী: শ্চিভফঙ্গেঙ্গয ফধিভান, ফীযবূভ, ফাঁিুিা, ুরুশ্চরো, হুগরী, ািা, ভুশ্চিদাফাদ  দুআ চশ্চি যগণা লজরায লিান
লিান ঞ্চঙ্গর শ্চফফাঙ্গারঙ্গক্ষ গ্রাভ-প্রশ্চতঙ্গফীঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযা ে ীঙ্গযয দযগাে শ্চিংফা ভশ্চজঙ্গদ। ীযফাফা ফা লভৌরফী
াঙ্গফ  ‘গ্রাঙ্গভয দ’ থিাৎ ািায লভাির স্থানীে ফযশ্চক্তঙ্গদয উশ্চস্থশ্চতঙ্গত নুষ্ঠাঙ্গনয ন্তত অট-দ শ্চদন ূঙ্গফি। লম ফাশ্চিঙ্গত
শ্চফফা লআ ফাশ্চিয গৃস্বাভী গ্রাঙ্গভয দঙ্গি শ্চনঙ্গে ীঙ্গযয দযগা শ্চিংফা ভশ্চজঙ্গদ ীযফাফা ফা লভৌরফী াঙ্গফঙ্গি ভধযভশ্চণ িঙ্গয
এিশ্চট বায অঙ্গোজন িঙ্গযন। গৃস্বাভী, ফাশ্চি লথঙ্গি শ্চনঙ্গে মাো ান  রুদমুক্ত ুাশ্চয লিাথা লিাথা শুধু ুাশ্চয
বায ভঙ্গধয লযঙ্গখ িঙ্গরয উঙ্গেঙ্গয লজািাত িঙ্গয িায ঙ্গে লিান গ্রাঙ্গভয িায িনযা ফা ুঙ্গেয শ্চফফা তা উঙ্গেখ িঙ্গয,
লদনাানায খুশ্চঁ ট-নাশ্চট শ্চাফ শ্চদঙ্গে অন্ন শ্চফফাঙ্গারঙ্গক্ষ তাঙ্গদয ফাশ্চিঙ্গত উশ্চস্থত লথঙ্গি ভস্ত শ্চিো-িাণ্ড শ্চঠিবাঙ্গফ
চারনা িযায জনয নুঙ্গযাধ িঙ্গযন। এযয অফায নুষ্ঠাঙ্গনয শ্চদন িাঙ্গর ফাশ্চিয লিান দয শ্চিংফা ািায লিান ফযশ্চক্তঙ্গি
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শ্চিভফঙ্গেয ভুরভান ম্প্রদাঙ্গেয লরৌশ্চিি শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চত: এিশ্চট ধযেন
যজত দা, ুজেিুভায ভণ্ডর
াশ্চঠঙ্গে ুনযাে শ্চনভন্ত্রণ িযা ে। দুশ্চট ঙ্গফিয লিান এিশ্চট াশ্চরত না ঙ্গর শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তযা শ্চনভন্ত্রণযক্ষা িযঙ্গত অঙ্গন না।
ীযফাফা ফা লভৌরফী াঙ্গঙ্গফয াভঙ্গন ‘গ্রাঙ্গভয দ’লি জানান লদফায য গৃস্বাভী তায ফাশ্চিয দয শ্চিংফা ািায লিান
ফযশ্চক্তয াঙ্গত শ্চনভন্ত্রণ তাশ্চরিা শ্চদঙ্গে তাশ্চরিাবুক্ত প্রশ্চতশ্চট ফযশ্চক্তয ফাশ্চি ফাশ্চি শ্চনভন্ত্রণ িযঙ্গত াঠান। এঙ্গক্ষঙ্গে শ্চনভন্ত্রণিাযী
তাশ্চরিাবুক্ত প্রশ্চতশ্চট ফযশ্চক্তয ফাশ্চি ফাশ্চি শ্চগঙ্গে গৃস্বাভীঙ্গি ‘অদাফ’ জাশ্চনঙ্গে িযঙ্গজাঙ্গি শ্চনভন্ত্রণফাতিা লপ্রযণ িঙ্গযন ঙ্গনিটা
এআবাঙ্গফ:
শ্চনভন্ত্রণিাযী: অরাভ(ারাভ) অঙ্গরআিুভ ফশ্চি্য(ফশ্চয) শ্চভঞা।
গৃস্বাভী:
অঙ্গরআিুভ ারাভ বাআজান। শ্চি খফয ফর?
শ্চনভন্ত্রণিাযী: িারাভ বাআজাঙ্গনয াশ্চদ উরঙ্গক্ষ অজ অনাঙ্গদয ফাশ্চিয এিজন
/ দুআজন /ঙ্গভঙ্গভানঙ্গদয /িুটুশ্চম্বশুর্দ্ / াঁশ্চিভানা / াঁশ্চিচূরাফে
ডািছািা দাোত থাির।
গৃস্বাভী:
ঃ লাঃ। অশ্চভ দাউদ িফুর িযরাভ। ৫
শ্চনভন্ত্রণ প্রশ্চিোয এরূ িঙ্গথািথন যীশ্চত শ্চিভফঙ্গেয ভাজজীফঙ্গন খুফআ শ্চফযর। মাআঙ্গাি শ্চনভন্ত্রণফাতিায শ্চিছু ঙ্গব্দয ফযাখযা
িযা প্রঙ্গোজন।
এিজন/ দু’জঙ্গনয শ্চনভন্ত্রণ: নুষ্ঠান ফাশ্চিয াভথিয এফং শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তয াঙ্গথ নুষ্ঠান ফাশ্চিয ম্পঙ্গিিয উয শ্চনবিয িঙ্গয
িাঙ্গদয ফাশ্চিয িজঙ্গনয শ্চনভন্ত্রণ থািঙ্গফ। লআ নুমােী শ্চনভন্ত্রণতাশ্চরিা প্রস্তুত ে। শ্চনভন্ত্রণিাযী তাশ্চরিাবুক্ত প্রশ্চতশ্চট ফযশ্চক্তয
ফাশ্চি ফাশ্চি শ্চগঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ িঙ্গয অঙ্গন। এিজন ফা দু’জঙ্গনয শ্চনভন্ত্রণ ফরঙ্গত ঐ শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তয ফাশ্চিয এিজন ফা দু’জঙ্গনয
শ্চনভন্ত্রণ লফাঝাে। লিাথা লিাথা অফায ফযশ্চক্তয নাভ ধঙ্গয শ্চনশ্চদিষ্ট িঙ্গয ফঙ্গর লদো ে িায শ্চনভন্ত্রণ।
লভঙ্গভানঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ: অন্ন শ্চফফাঙ্গারঙ্গক্ষ লিান ফাশ্চিয মশ্চদ শুধুভাে ুরুলঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযা ে, লঙ্গক্ষঙ্গে ‘লভঙ্গভানঙ্গদয
শ্চনভন্ত্রণ’ ব্দগুঙ্গেয ফযফায িযা ে। শ্চিভফঙ্গেয ভুশ্চিদাফাদ, ফাঁিুিা, ুরুশ্চরো, ফধিভান, ফীযবূভ, দুআ চশ্চি যগণা,
হুগরী, ূফি লভঙ্গদনীুয লজরাে এআযিভ শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতয প্রচরন শ্চছর অজ লথঙ্গি প্রাে ফছয িুশ্চি ূঙ্গফি। এখন এআ ধযঙ্গনয
শ্চনভন্ত্রণ প্রশ্চিোয প্রচরন অয লনআ।
দাোত-আ-খা: ‘দাোত-আ-খা’ থিাৎ শ্চিছু ংখযি ফযশ্চক্তয শ্চনভন্ত্রণ। ািা-প্রশ্চতফাীঙ্গদয ফাশ্চিয ফাআঙ্গি শ্চনভন্ত্রণ না
িযঙ্গর এআ ব্দগুঙ্গেয ফযফায িযা ে। এঙ্গক্ষঙ্গে নুষ্ঠান ফাশ্চিঙ্গত িতজঙ্গনয শ্চনভন্ত্রণ তা শ্চনশ্চদিষ্ট নে। শ্চিন্তু এযিভ শ্চনভন্ত্রণ
িযঙ্গর াধাযণত শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তয ফাশ্চিয তযপ লথঙ্গি এিজন শ্চনভন্ত্রণযক্ষা িযঙ্গত মান। ভুশ্চিদাফাদ লজরায ভুশ্চিদাফাদ ব্লঙ্গি
শ্চনভন্ত্রণফাচি এরূ ব্দগুঙ্গেয ফযফায লদখা মাে।
দাোত-আ-অভ: ‘দাোত-আ-অভ’ থিাৎ শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তয ফাশ্চিয নাযী-ুরুল শ্চনশ্চফিঙ্গঙ্গল ির ফযশ্চক্তয শ্চনভন্ত্রণ, এভনশ্চি ঐ
শ্চদন মশ্চদ শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তয ফাশ্চিঙ্গত লিান শ্চতশ্চথ অঙ্গন, শ্চতশ্চন শ্চনভশ্চন্ত্রত ন। ভু শ্চিদাফাদ লজরায ভুশ্চিদাফাদ ব্লঙ্গি
শ্চনভন্ত্রণফাচি এরূ ব্দগুঙ্গেয ফযফায লদখা মাে। এয াাাশ্চ িুটুম্বজন ঙ্গভত নাযী-ুরুল শ্চনশ্চফিঙ্গঙ্গল ির ফযশ্চক্তয
শ্চনভন্ত্রণ লফাঝাঙ্গত শ্চিভফঙ্গেয শ্চফশ্চবন্ন ঞ্চঙ্গর শ্চফশ্চবন্ন ঙ্গব্দয ফযফায লদখা মাে। লমভন: াঁশ্চিভানা শ্চনভন্ত্রণ, াঁশ্চিফে শ্চনভন্ত্রণ,
াঁশ্চিচূরাফে দাোত, িুটুশ্চম্বশুর্দ্ দাোত প্রবৃশ্চত।
ডািছািা দাোত: ভুশ্চরভ ভাঙ্গজ লিান নুষ্ঠান উরঙ্গক্ষ লিান ফযশ্চক্তঙ্গি শ্চনভন্ত্রণ িযায প্রশ্চিোশ্চট এিভঙ্গে শ্চতনশ্চট ঙ্গফি
শ্চফবক্ত শ্চছর। প্রথভ ঙ্গফি শ্চনভন্ত্রণিাযী শ্চনভন্ত্রণতাশ্চরিা শ্চনঙ্গে তাশ্চরিাবুক্ত প্রশ্চতশ্চট ফযশ্চক্তঙ্গদয ফাশ্চি ফাশ্চি শ্চগঙ্গে লআ ফাশ্চিয ি’জন
দঙ্গযয শ্চনভন্ত্রণ তা ফঙ্গর অঙ্গতন। এযয শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তঙ্গদয লবাজঙ্গনয জনয খাদযদ্রফয প্রস্তুত ঙ্গর শ্চনভন্ত্রণিাযীঙ্গি ুনযাে
প্রশ্চতশ্চট শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তঙ্গদয ফাশ্চি ফাশ্চি শ্চগঙ্গে খাফায জনয ডাি লদো ত, এআ ডাি শ্চছর ফাশ্চিয ুরুল দযঙ্গদয জনয শ্চনশ্চদিষ্ট।
এযয ুরুলঙ্গদয খাো দাোয য অফায শ্চনভন্ত্রণিাযীঙ্গি প্রশ্চতশ্চট ফযশ্চক্তয ফাশ্চি ফাশ্চি শ্চগঙ্গে ভশ্চরাঙ্গদয খাফায জনয ডািঙ্গত
ত। মশ্চদ ফতিভাঙ্গন শ্চিছু শ্চিছু ঞ্চঙ্গর এআ ডািশ্চনভন্ত্রণ ফযফস্থা প্রচশ্চরত অঙ্গছ তঙ্গফ তা দুআ ঙ্গফি, ভশ্চরাঙ্গদয ডাি লদফায
তৃতীে ফিশ্চট অয লনআ। এআ ফ ঞ্চর ফযতীত ফািী ঞ্চঙ্গর এিফাঙ্গয শ্চনভন্ত্রণ িযায ভে ফঙ্গর লদো ে ‘ডাি ছািা
শ্চনভন্ত্রণ’ থিাৎ শ্চনভন্ত্রণ িযা র; অয ডািঙ্গত অা ঙ্গফ না, এঙ্গক্ষঙ্গে ফরা ে: ‘উক্ত ভঙ্গে অনাযা নুষ্ঠান ফাশ্চিঙ্গত চঙ্গর
মাঙ্গফন’।
শ্চনভন্ত্রণিাযীয বূশ্চভিাে ফাশ্চিয দয শ্চিংফা ািায লিান ফযশ্চক্ত ফযতীত শ্চিছু শ্চফঙ্গল ফযশ্চক্তঙ্গি ফতীণি ঙ্গত লদখা মাে ফাংরায
ভাজজীফঙ্গন। এখন লআ ংিান্ত শ্চফলঙ্গে অঙ্গরাচনা িযা লমঙ্গত াঙ্গয:
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শ্চিভফঙ্গেয ভুরভান ম্প্রদাঙ্গেয লরৌশ্চিি শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চত: এিশ্চট ধযেন
যজত দা, ুজেিুভায ভণ্ডর
দাআভা/ধাআভা: শ্চিভফঙ্গেয লফ শ্চিছু ঞ্চঙ্গরয ভুরভান ভাঙ্গজ শ্চফফাঙ্গয াে ফা ােীয ফেু -ফােফঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযায
লক্ষঙ্গে অফশ্চযিবাঙ্গফ াে ফা ােীয ফেু-ফােফঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযায লক্ষঙ্গে অফশ্চযিবাঙ্গফ াে ফা ােীয দাআভাঙ্গি শ্চদঙ্গে
শ্চনভন্ত্রণ িযায যীশ্চতয প্রচরন লদখা মাে। এঙ্গক্ষঙ্গে দাআভা শ্চফফাঙ্গয াে ফা ােীয অফাঙ্গরযয ফেু -ফােঙ্গব্দয নাভ শ্চঠিানা শ্চনঙ্গে
তাঙ্গদয ফাশ্চি ফাশ্চি শ্চগঙ্গে গৃস্বাভীয াভঙ্গন ফেু-ফােফঙ্গি শ্চনভন্ত্রণ িঙ্গযন। লিান শ্চদন শ্চফঙ্গে তা জাশ্চনঙ্গে শ্চফফা নুষ্ঠাঙ্গন উশ্চস্থত
থািায জনয নুঙ্গযাধ িযা ে। দাআভাঙ্গি শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ িযান ে শ্চফফাঙ্গয ন্তত দ-ফাঙ্গযা শ্চদন অঙ্গগ। এযয মায শ্চফফা
ঙ্গফ, তাঙ্গি শ্চফঙ্গেয ন্তত দুশ্চদন অঙ্গগ প্রঙ্গতযি শ্চনভশ্চন্ত্রত ফেুঙ্গদয ফাশ্চি ফাশ্চি শ্চগঙ্গে ুনযাে দাোত শ্চদঙ্গত ে। দুআ প্রশ্চিোআ
অফশ্চযি; লিান এিশ্চট প্রশ্চিো না িযঙ্গর ফেুযা মতআ ফেুত্ব থািুি না লিন শ্চনভন্ত্রণযক্ষা িযঙ্গত অঙ্গন না। ফধিভান, ফীযবূভ
 ফাঁিুিা লজরায শ্চিছু ঞ্চঙ্গরয ভুশ্চরভ ভাঙ্গজ দাআভাঙ্গি শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ িযায এরূ যীশ্চতয প্রচরন লদখা মাে। এআ িাঙ্গজয
জনয দাআভা নুষ্ঠান ফাশ্চি লথঙ্গি চার, ডার, লতর, নুন এফং শ্চযঙ্গধে ফস্ত্র উায ফা াশ্চযশ্রশ্চভি শ্চঙ্গঙ্গফ ান।
ডািদায: শ্চিভফঙ্গেয লফ শ্চিছু ঞ্চঙ্গর শ্চফঙ্গলত ফীযবূভ লজরায িঙ্গেিশ্চট ব্লঙ্গিয ভুশ্চরভ ভাঙ্গজ লিান নুষ্ঠাঙ্গনয শ্চনভন্ত্রণ
িযায জনয এিজন ৃথি ফযশ্চক্তয শ্চস্তত্ব রশ্চক্ষত ে। শ্চতশ্চন ডািদায নাঙ্গভ শ্চযশ্চচত । ঐ ভস্ত ঞ্চঙ্গর এআ ডািদায লম লিউ
ঙ্গত াঙ্গয না, ফংানুিশ্চভিবাঙ্গফ তা শ্চনশ্চদিষ্ট ে। থিাৎ, ূঙ্গফি লম ফংঙ্গ লিউ ডািদাঙ্গযয িাজ িযত লআ ফংঙ্গযআ লরাি
ডািদায ে। উক্ত ঞ্চরগুশ্চরয লিান ফাশ্চিঙ্গত লিানরূ নুষ্ঠাঙ্গন শ্চনভন্ত্রণ িযা ফা দাোত লদফায প্রঙ্গোজন ঙ্গর ডািদাযঙ্গি
লডঙ্গি িাঙ্গদয ফাশ্চিয িতজঙ্গনয শ্চিরূ দাোত থািঙ্গফ তা জানাঙ্গনা ে। তঃয ডািদায প্রশ্চতশ্চট শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তয ফাশ্চি
ফাশ্চি শ্চগঙ্গে নুষ্ঠাঙ্গনয ূফিশ্চদঙ্গন দাোত শ্চদঙ্গে অঙ্গন। নুষ্ঠাঙ্গনয শ্চদন নুষ্ঠান ফাশ্চিঙ্গত খাফায দাফায প্রস্তুত ঙ্গর শ্চতশ্চন
অফায প্রশ্চতশ্চট শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তয ফাশ্চিঙ্গত শ্চগঙ্গে খাফায জনয ডাি লদন। এআ িাজ িযায জনয শ্চতশ্চন নুষ্ঠান ফাশ্চি লথঙ্গি ৫ শ্চিঙ্গরা
চার, ২.৫ শ্চিঙ্গরা ডার, শ্চিছু লঁোজ, যুন, রফণ এফং িঙ্গেি শ্চিঙ্গরা ভাং ান াশ্চযশ্রশ্চভি শ্চঙ্গঙ্গফ। এআফ ঞ্চঙ্গর
লক্ষেভীক্ষা িঙ্গয ছেজন ডািদাঙ্গযয শ্চযচে াো লগঙ্গছ, তায ভঙ্গধয াঁচজনআ শ্চনযক্ষয। তাআ এঙ্গক্ষঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ িযায জনয
লিান তাশ্চরিা শ্চনভন্ত্রণিাযী ফা ডািদাযঙ্গি লদো ে না, লিন না শ্চতশ্চন িঙ্গত াযঙ্গফন না। শ্চিন্তু অিঙ্গমিয ফযাায এআ ভস্ত
শ্চনযক্ষয ডািদাঙ্গযয শ্চনভন্ত্রণ িযঙ্গত লিানশ্চদন লিানরূ বুর েশ্চন। নুষ্ঠান ফাশ্চি লথঙ্গি মাঙ্গদয ফাশ্চিঙ্গত লমযিভ শ্চনভন্ত্রণ িযঙ্গত
ফরা ে, ডািদায তায স্মযণশ্চক্তঙ্গি িাঙ্গজ রাশ্চগঙ্গে শ্চঠি লতভনবাঙ্গফ শ্চনভন্ত্রণ িঙ্গয অঙ্গন।
শ্চিু শ্চনভন্ত্রণিাযী: শ্চিভফঙ্গেয লফ শ্চিছু ঞ্চঙ্গরয ভুশ্চরভ ভাঙ্গজ লিান নুষ্ঠান উরঙ্গক্ষ গ্রাঙ্গভয ফাআঙ্গযয অত্মীেস্বজনঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযায লক্ষঙ্গে শ্চিু ধঙ্গভিয লিান ফযশ্চক্তঙ্গি শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণফাতিা াঠাঙ্গনা ে। এঙ্গক্ষঙ্গে লম ফাশ্চিঙ্গত নুষ্ঠান লআ
ফাশ্চিশ্চট লম গ্রাঙ্গভ ফশ্চস্থত, লআ গ্রাঙ্গভ গ্রাভ াাযাে শ্চনমুক্ত শ্চিু ধঙ্গভিয লিান ফযশ্চক্তঙ্গি এরূ শ্চনভন্ত্রণিাযীয বূশ্চভিা শ্চনঙ্গত
লদখা মাে। ফতিভাঙ্গন অয গ্রাভ াাযা ফা লচৌশ্চিদাশ্চযয প্রঙ্গোজন লনআ। শ্চিন্তু তফু প্রথাশ্চট যঙ্গে লগঙ্গছ। এখন তীত শ্চদঙ্গন গ্রাঙ্গভয
লম ফযশ্চক্ত লচৌশ্চিদাশ্চযয িাজ িযত, লআ শ্চযফাঙ্গযয িাউঙ্গি শ্চদঙ্গে এরূ শ্চনভন্ত্রণ িযাঙ্গনা ে। এআ ফ ঞ্চঙ্গর এআ ধযঙ্গনয
শ্চনভন্ত্রণিাযী ফংানুিশ্চভিবাঙ্গফ শ্চনশ্চদিষ্ট। ঐ ফযশ্চক্ত ছািা অয লিউ এরূ শ্চনভন্ত্রণ িযঙ্গত াঙ্গযন না। এআ িাজ িযায জনয শ্চতশ্চন
নুষ্ঠান ফাশ্চি লথঙ্গি শ্চিছু শ্চযভাণ থি  শ্চযঙ্গধে ফস্ত্র াশ্চযশ্রশ্চভি শ্চাঙ্গফ ান এফং অত্মীেফাশ্চিঙ্গত মাফায জনয থখযচ এফং
জরখাফায ফাফদ শ্চিছু থি ান। অফায মাঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযঙ্গত মান তাঙ্গদয ফাশ্চি লথঙ্গি শ্চিছু থি শ্চিছু াি-শ্চি ান
উায শ্চাঙ্গফ। শ্চনভন্ত্রণ িামি ভাধা ঙ্গর য শ্চনভন্ত্রণিাযীঙ্গি এআ লম াশ্চযশ্রশ্চভি লদো ে, তা উক্ত ঞ্চঙ্গর লিাটার শ্চফদাে
নাঙ্গভ শ্চযশ্চচত।
শ্চনভন্ত্রণ িযায ভে: শ্চফফাঙ্গয প্রীশ্চতঙ্গবাজ লমশ্চদন খাোন ঙ্গফ, লশ্চদন িারঙ্গফরাে শ্চনভন্ত্রণিাযীঙ্গি শ্চদঙ্গে ািাপ্রশ্চতঙ্গফীঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযায যীশ্চত লদখা মাে জরাআগুশ্চি, লিাচশ্চফায, উিয শ্চদনাজুয, ভারদা, ভুশ্চিদাফাদ, ফধিভান, ফাঁিুিা,
নদীো, ািা, হুগরী প্রবৃশ্চত ঞ্চঙ্গর। ীঙ্গযয দযগা ফা ভশ্চজঙ্গদ গ্রাঙ্গভয দঙ্গি শ্চনভন্ত্রণ িযঙ্গত লদখা মাে নুষ্ঠাঙ্গনয ন্তত
অট-দ শ্চদন ূঙ্গফি। এআযিভ যীশ্চতয প্রচরন লদখা মাে ফধিভান, ফীযবূভ, ফাঁিুিা লজরায শ্চিছু ঞ্চঙ্গর। দাআভাঙ্গি শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ
িযাঙ্গর, শ্চনভন্ত্রণ িযা ে াধাযণত নুষ্ঠাঙ্গনয অট-দ শ্চদন ূঙ্গফি। দুআ চশ্চি যগণা, দুআ লভশ্চদনীুয, ফীযবূভ লজরায শ্চিছু
ঞ্চঙ্গর লমশ্চদন নুষ্ঠান তায ূফি শ্চদঙ্গন ািা-প্রশ্চতঙ্গফীঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযা ে। যক্ত ম্পিিমুক্ত অত্মীেঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযা ে
নুষ্ঠাঙ্গনয ন্তত দ শ্চদন ূঙ্গফি। তঙ্গফ শ্চরশ্চখত ভাধযঙ্গভ শ্চনভন্ত্রণ াঠাঙ্গর ন্তত এিভা অঙ্গগ শ্চনভন্ত্রণফাতিা লপ্রযণ িযা ে
শ্চিভফঙ্গেয ফিেআ। যক্ত ম্পিিশ্চফীন অত্মীে ফা ািা-প্রশ্চতঙ্গফী শ্চিংফা ফেু-ফােফঙ্গদয নুষ্ঠাঙ্গনয দ শ্চদন অঙ্গগ
শ্চনভন্ত্রণিাযীঙ্গি শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ িযঙ্গর ুনযাে নুষ্ঠাঙ্গনয ূফিশ্চদন শ্চনভন্ত্রণ িযঙ্গত ে। লমখাঙ্গন লমখাঙ্গন ডািশ্চনভন্ত্রঙ্গণয প্রচরন
এখন ফতিভান, লখাঙ্গন খাদযদ্রফয প্রস্তুত ঙ্গর ডািশ্চনভন্ত্রণ িযঙ্গত ে।
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শ্চিভফঙ্গেয ভুরভান ম্প্রদাঙ্গেয লরৌশ্চিি শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চত: এিশ্চট ধযেন
যজত দা, ুজেিুভায ভণ্ডর
শ্চনভন্ত্রণিাযীয লাাি: ভুশ্চরভ ভাঙ্গজ শ্চফফাাশ্চদয ভত শুব নুষ্ঠাঙ্গন শ্চনভন্ত্রণিাযীয বূশ্চভিাে লমআ থািুি না লিন তাঙ্গি
াজাভা-াঞ্জাফী ফা পতুো এফং ভাথাে টুশ্চ (ভুশ্চরভঙ্গদয জনয শ্চনশ্চদিষ্ট) শ্চিংফা রুশ্চে, পতুো  টুশ্চ যঙ্গত লদখা মাে।
ফীযবূঙ্গভয িঙ্গেিশ্চট জােগাে শ্চনভন্ত্রণিাযীয বূশ্চভিাে ভশ্চরাঙ্গদযঙ্গি ফতীণি ঙ্গত লদখা মাে, এঙ্গক্ষঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ িযায ভে
তাঙ্গদয যঙ্গন থাঙ্গি ািী, াো, ব্লাউজ, লিান লিান লক্ষঙ্গে লফাখিা। শ্চিুধঙ্গভিয লিান ফযশ্চক্ত শ্চনভন্ত্রণিাযীয বূশ্চভিা শ্চনঙ্গর তায
লাাি শ্চাঙ্গফ মা ফযফায িযঙ্গত লদখা মাে তা র, াঁটুয উয মিন্ত যা ধুশ্চত, পতুো, এিশ্চট ফি রাশ্চঠ এফং গরাে
গাভছা ফা গাভছাটাঙ্গি াগশ্চিয ভত িঙ্গয ভাথাে যঙ্গত লদখা মাে। থিাৎ ূফি শ্চদঙ্গন গ্রাভ-াাযাে শ্চনমুক্ত লচৌশ্চিদায লমভন
লাাি যত, শ্চঠি লতভন। তঙ্গফ এখন এ িাঙ্গজ ভশ্চরাঙ্গদযঙ্গি ফতীণি ঙ্গত লদখা মাে। তাআ এঙ্গক্ষঙ্গে তাযা শ্চিু
ভশ্চরাঙ্গদয শ্চযঙ্গধে ফস্ত্রআ ফযফায িঙ্গয।
শ্চিভফঙ্গেয লফশ্চযবাগ লজরায ভুরভান ভাঙ্গজ াধাযণত শ্চিছু না শ্চদঙ্গে এভশ্চন ভুঙ্গখ ফঙ্গর শ্চনভন্ত্রণ িযা ে। তফু লিান লিান
ব্লঙ্গি লভৌশ্চখি ভাধযঙ্গভ শ্চনভন্ত্রণ িযায ভে শ্চনভন্ত্রণিাযী শ্চিছু না শ্চিছু ফস্তু শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ িঙ্গযন। লিান ফস্তু শ্চদঙ্গে তাঙ্গদযআ
শ্চনভন্ত্রণ িযা ে, মাঙ্গদয াঙ্গথ নুষ্ঠান ফাশ্চিয িতিায লিান যঙ্গক্তয ম্পিি লনআ এভন অত্মীেঙ্গদয। যক্ত ম্পঙ্গিি অফর্দ্
অত্মীেঙ্গদয লিান ফস্তু শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ িযঙ্গর শ্চতশ্চন ভাশ্চনত লফাধ িঙ্গযন এফং নুষ্ঠান ফাশ্চিয িতিা তায মত ফিআ অত্মীে
লাি না লিন, লঙ্গক্ষঙ্গে ভস্ত ম্পিি শ্চছন্ন ঙ্গে মাে। এঙ্গক্ষঙ্গে নুষ্ঠান ফাশ্চিয িতিা নুষ্ঠাঙ্গনয শ্চিছুশ্চদন ূঙ্গফি প্রশ্চতশ্চট যঙ্গক্তয
ম্পঙ্গিি অফর্দ্ অত্মীেঙ্গদয ফাশ্চি ফাশ্চি শ্চগঙ্গে শ্চিযিভ নুষ্ঠান তায শ্চযচে শ্চদঙ্গে িরঙ্গি নুষ্ঠাঙ্গনয শ্চদনগুশ্চরঙ্গত তাঙ্গদয
ফাশ্চিঙ্গত অায িযা এফং িাজিভি লদঙ্গখ শুঙ্গন িঙ্গয লদফায জনয নুঙ্গযাধ িঙ্গযন। ািা-প্রশ্চতঙ্গফীঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযায লক্ষঙ্গে
শ্চিছু লদো ে না, এভশ্চন ভুঙ্গখ ফরা ে। শুধুভাে যক্তম্পিি শ্চফমুক্ত অত্মীেঙ্গদয শ্চিছু না শ্চিছু াভগ্রী শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ িযা ে।
শ্চনঙ্গে লআ ংিান্ত অঙ্গরাচনা িযা র।
ুাশ্চয শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ: শ্চিভফঙ্গেয লফ শ্চিছু ঞ্চঙ্গর যক্ত ম্পঙ্গিি অফর্দ্ নে এভন অত্মীেঙ্গদয শ্চফফাঙ্গারঙ্গক্ষ শ্চনভন্ত্রণ িযায
ভে ুাশ্চয শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ িযা ে। এঙ্গক্ষঙ্গে ুাশ্চযশ্চট রুঙ্গদ যশ্চঞ্জত িঙ্গয ঐ রুদমুক্ত ুাশ্চয শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ িযা ে। অফায
লিাথা লিাথা ুাশ্চযঙ্গি লবঙ্গঙ টুিঙ্গযা টুিঙ্গযা িঙ্গয দু’টুিঙ্গযা বাঙা ুাশ্চয শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ িযা ে। এঙ্গক্ষঙ্গে ঐ বাঙা
ুাশ্চয রুঙ্গদ যশ্চঞ্জত িঙ্গয রুদমুক্ত বাঙা ুাশ্চয শ্চনভন্ত্রণিাঙ্গমি ফযফহৃত ে। তঙ্গফ শ্চি ছু শ্চিছু ঞ্চঙ্গর জাভাআঙ্গি শ্চনভন্ত্রণ িযঙ্গত
লগঙ্গর অফায াঁচশ্চট ুাশ্চযয প্রঙ্গোজন ে।
ান-ুাশ্চয শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ: শ্চিভফঙ্গেয লফ শ্চিছু ঞ্চঙ্গরয ভুশ্চরভ ভাঙ্গজয ভানুল যক্ত ম্পঙ্গিি অফর্দ্ নে এভন
অত্মীেঙ্গদয শ্চফফাঙ্গারঙ্গক্ষ শ্চনভন্ত্রণ িযায লক্ষঙ্গে এিশ্চট ান  এিশ্চট ুাশ্চয ফযফায িঙ্গয । এঙ্গক্ষঙ্গে াঙ্গনয শ্চযমুক্ত
ংঙ্গয উয ুাশ্চযশ্চট লযঙ্গখ গৃস্বাভীয াত শ্চদঙ্গে লিানশ্চদন িায শ্চফফা উঙ্গেখ িঙ্গয িরঙ্গি ঐ শ্চদনগুশ্চরঙ্গত নুষ্ঠানফাশ্চিঙ্গত
মাফায জনয নুঙ্গযাধ িযা ে। অফায ীঙ্গযয দযগাে ফা ভশ্চজঙ্গদ গ্রাঙ্গভয দঙ্গি শ্চনভন্ত্রণ িযায লক্ষঙ্গে এিশ্চট াঙ্গনয উয
ুাশ্চয ফশ্চঙ্গে বায ভাঙ্গঝ লযঙ্গখ িরঙ্গি শ্চনভন্ত্রণ িযা ে। এঙ্গক্ষঙ্গে ফ জােগাঙ্গতআ এআ ুাশ্চযশ্চট রুঙ্গদ যশ্চঞ্জত িযা
থাঙ্গি।
রফে শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ: শ্চিভফঙ্গেয জরাআগুশ্চি, লিাচশ্চফায লজরায শ্চিছু ঞ্চঙ্গরয ভুশ্চরভ ভাঙ্গজয ভানুলঙ্গি যক্ত ম্পঙ্গিি
অফর্দ্ নে, এযিভ অত্মীেঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযায লক্ষঙ্গে এিশ্চট রফে ফযফায িঙ্গয শ্চনভন্ত্রণ িযঙ্গত লদখা মাে ।
ডারা ধঙ্গয শ্চনভন্ত্রণ: শ্চিভফঙ্গেয দশ্চক্ষণ শ্চদনাজুয লজরায িুভুশ্চণ্ড ব্লঙ্গিয ভুরভান ভাঙ্গজ শ্চফফাঙ্গারঙ্গক্ষ ািাপ্রশ্চতঙ্গফীঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযায লক্ষঙ্গে ডারা ধঙ্গয শ্চনভন্ত্রণ িযা ত। এঙ্গক্ষঙ্গে এিশ্চট লছাট ভাঙ্গয ফাঁঙ্গয চুশ্চি ফা ঝুশ্চি লনো
ত, মা ডারা নাঙ্গভ শ্চযশ্চচত। ঐ ডারায ভঙ্গধয শ্চিছু লফাঁটামুক্ত ান, রুঙ্গদ যশ্চঞ্জত িঙ্গেিশ্চট ুাশ্চয এফং শ্চিছু শ্চযভাণ ফাঁটা
রুদ থািত। লম ফাশ্চিঙ্গত নুষ্ঠান লআ ফাশ্চিয লিান ুরুল দয ঐ ান-ুাশ্চয-রুদ ভৃর্দ্ ডারাশ্চট ভাথাে িঙ্গয শ্চনঙ্গে ািাপ্রশ্চতঙ্গফীয ফাশ্চি ফাশ্চি শ্চগঙ্গে অন্ন শ্চফফা উরঙ্গক্ষ শ্চনভন্ত্রণ িযঙ্গতন। তঙ্গফ এআ ধযঙ্গনয শ্চনভন্ত্রণ িযায যীশ্চত ফতিভাঙ্গন অয
প্রচশ্চরত লনআ। অজ লথঙ্গি প্রাে ঞ্চা ফছয ূঙ্গফি িুভুশ্চণ্ড ব্লঙ্গিয লফ শ্চিছু ঞ্চঙ্গর এআযিভ ডারা ধঙ্গয শ্চনভন্ত্রণ িযায যীশ্চত
প্রচশ্চরত শ্চছর ফঙ্গর স্থানীে শ্চধফাীযা ভঙ্গন িঙ্গযন।
শ্চরশ্চখত ভাধযঙ্গভয শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চত: শ্চফফা নুষ্ঠান উরঙ্গক্ষ শ্চিভফঙ্গেয ভুশ্চরভ ভাঙ্গজ শ্চরশ্চখত ভাধযঙ্গভ অত্মীেস্বজন, ফেু ফােফ, ািা-প্রশ্চতঙ্গফীঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণফাতিা লপ্রযণ িযা ে। ছাাঙ্গনা শ্চনভন্ত্রণঙ্গেয প্রতুরতা মখন অজঙ্গিয ভত এত লফশ্চ শ্চছর
না, ফা থািঙ্গর তা এত দাভী শ্চছর লম াধাযণ গৃঙ্গস্থয ঙ্গক্ষ তা ফযফায িঙ্গয শ্চনভন্ত্রণ িযা শ্চছর িষ্টাধয। তখন াদা
িাগঙ্গজ াঙ্গত শ্চরঙ্গখ শ্চনভন্ত্রণ িযা ত। দূঙ্গযয অত্মীেঙ্গদয লক্ষঙ্গে লাষ্টিাডি ফা আনরযাণ্ড লরটাঙ্গয শ্চনভন্ত্রণফাতিা শ্চরঙ্গখ াঠাঙ্গনা
ত। ফতিভাঙ্গন য  ভপঃস্বর ঞ্চঙ্গর লফশ্চযবাগ শ্চনভন্ত্রণআ ে শ্চরশ্চখত ভাধযঙ্গভ শ্চনভন্ত্রণে ফযফায িঙ্গয। অয গ্রাভাঞ্চঙ্গর
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শ্চিভফঙ্গেয ভুরভান ম্প্রদাঙ্গেয লরৌশ্চিি শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চত: এিশ্চট ধযেন
যজত দা, ুজেিুভায ভণ্ডর
লভৌশ্চখি ভাধযঙ্গভয শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতআ প্রাধানয াে। মাআঙ্গাি এখাঙ্গন শ্চফফা নুষ্ঠাঙ্গন শ্চরশ্চখত ভাধযঙ্গভয শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতয শ্চফস্তাশ্চযত
শ্চযচে লদো র।
াঙ্গত শ্চরঙ্গখ শ্চনভন্ত্রণে: শ্চিভফঙ্গেয ভুশ্চরভ ম্প্রদাঙ্গেয ভানুল শ্চনভন্ত্রণে প্রচশ্চরত ফায ূঙ্গফি অত্মীে-স্বজনঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ
িযায লক্ষঙ্গে াদা িাগঙ্গজয ভঙ্গধয রার িাশ্চর শ্চদঙ্গে াঙ্গত শ্চনভন্ত্রণফাতিা শ্চরঙ্গখ শ্চনভন্ত্রণ িযা ত। এক্ষঙ্গে প্রথঙ্গভ যভ
িরুণাভে অোঙ্গি স্মযণ িঙ্গয ‘শ্চফশ্চভোশ্চ যভাশ্চনয যশ্চভ’ শ্চরঙ্গখ শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তঙ্গি মথাশ্চফশ্চত ঙ্গম্বাধন িঙ্গয শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চ
লরখা ত। এঙ্গক্ষঙ্গে লিান শ্চদন িায ুে ফা িনযায াঙ্গথ িায িনযা ফা ুঙ্গেয শ্চফফা, িঙ্গফ থুফিা, লিান শ্চদন শ্চনভন্ত্রণ তা
উঙ্গেখ িঙ্গয ফােঙ্গফ ফা শ্চযফাঙ্গয উক্ত নুষ্ঠাঙ্গন উশ্চস্থত লথঙ্গি নফ দম্পশ্চতয জনয অোয শ্চনিট লদাো ভাগায নুঙ্গযাধ
িযা ত। শ্চযঙ্গঙ্গল প্রাে প্রশ্চতশ্চট লজরাযআ ভপঃস্বর ঞ্চঙ্গরয ভুশ্চরভ ভাঙ্গজ শ্চফঙ্গলত ফস্থান্ন শ্চযফাঙ্গযয যক্ত ম্পিি
শ্চফীন অশ্চত্মে-স্বজনঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযায জনয এরূ শ্চনভন্ত্রণ িযায জনয এরূ শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতয ফযফায শ্চছর। ঙ্গয শ্চনভন্ত্রণঙ্গেয
প্রচরন  জরবযতায জনয এবাঙ্গফ শ্চনভন্ত্রণ িযায যীশ্চত অয লদখা মাে না।
অফায দূঙ্গযয অত্মীেঙ্গি লাস্টিাডি ফা আনরযাণ্ড লরটাঙ্গযয ভঙ্গধয িঙ্গরয িুর িাভনা িঙ্গয নুষ্ঠাঙ্গনয াভশ্চগ্রি শ্চযচে
শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণফাতিা লপ্রযণ িযা ে।
শ্চনভন্ত্রণে: শ্চফফাঙ্গারঙ্গক্ষ শ্চিভফঙ্গেয ভুশ্চরভ ম্প্রদাঙ্গেয ভানুল শ্চনভন্ত্রণ িযায জনয লম শ্চনভন্ত্রণেশ্চট ফযফায িঙ্গয তা
াঁচশ্চট ংঙ্গ শ্চফবক্ত। মথা:
১) শ্চনভন্ত্রণঙ্গেয অিায  অেতন
২) শ্চনভন্ত্রণঙ্গেয রংিযণ
৩) শ্চযশ্চচশ্চত  স্মাযিশ্চরশ্চ
৪) শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চ
৫) খাভ
১) শ্চনভন্ত্রণঙ্গেয অিায  অেতন: শ্চিভফঙ্গেয ভুশ্চরভ ভাঙ্গজ শ্চফফা উরঙ্গক্ষ শ্চনভন্ত্রণ িযায জনয লম শ্চনভন্ত্রণে ফযফায
িযা ে, াধাযণত তা দুআ ৃষ্ঠামুক্ত লাস্টিাডি ভাঙ্গয। অফায এয লথঙ্গি লছাট এফং ফি উবে ভাঙ্গয শ্চনভন্ত্রণে াো
মাে। অফায ারশ্চি, ফযণডারা শ্চিংফা তাজভঙ্গরয অিৃশ্চত শ্চফশ্চষ্ট শ্চনভন্ত্রণে াো মাে। নুষ্ঠানফাশ্চিয থিননশ্চতি
স্বেরতা, অশ্চবজাতয এফং শ্চল্প ভশ্চিত রুশ্চচফঙ্গধয উয শ্চনবিয িঙ্গয শ্চনভন্ত্রণঙ্গেয অিায  অেতন শ্চিরূ ঙ্গফ।
২) রংিযণ: ভুশ্চরভ শ্চফফাঙ্গয শ্চনভন্ত্রঙ্গণয জনয ফযফহৃত শ্চনভন্ত্রণেশ্চটঙ্গি নানান রংিযঙ্গণ ুশ্চিত িযা ে। এিগুে
লগারাঙ্গয ছশ্চফ, শ্চিংফা বাঙ্গরাফাায শ্চচহ্ণস্বরূ এিশ্চট হৃদঙ্গেয ছশ্চফ, শ্চিংফা শ্চফফাঙ্গয াঙ্গজ শ্চিত ফয ফা িঙ্গনয ছশ্চফ, িঙ্গনয
িশ্চনষ্ঠা অের ধযা ফস্থাে ফঙ্গযয ছশ্চফ শ্চিংফা তাজভর, ফাদযমন্ত্র ঙ্গমাঙ্গগ ফযমােী ঙ্গভত লঘািাে চাা ফঙ্গযয ছশ্চফ, চাঁদ তাযায ছশ্চফ, ারশ্চি, প্রজাশ্চতয ছশ্চফ লদখা মাে লিান লিান শ্চনভন্ত্রণঙ্গেয রংিযঙ্গণয লক্ষঙ্গে।
৩) শ্চযশ্চচশ্চত  স্মাযিশ্চরশ্চ: দুআ ৃষ্ঠামুক্ত শ্চনভন্ত্রণঙ্গেয ভরাট াতা ল্টাঙ্গর লম ৃষ্ঠাশ্চট অঙ্গ তায ফাভ শ্চদঙ্গি থাঙ্গি শ্চযশ্চচশ্চত
 স্মাযিশ্চরশ্চ ং। শ্চযশ্চচশ্চত ংঙ্গ শ্চফফা ফেঙ্গন অফর্দ্ ঙ্গত মাো াে-ােীয শ্চযচে লদো ে। স্মাযিশ্চরশ্চ ংঙ্গ
লিানশ্চদন শ্চিযিভ নুষ্ঠান তা উশ্চেশ্চখত ে। থুফিা, গােশ্চযদ্রা, শ্চফফা, প্রীশ্চতঙ্গবাজ প্রবৃশ্চত নুষ্ঠাঙ্গনয ভে এফং জােগায নাভ
লরখা থাঙ্গি। অফায লিান লিান শ্চনভন্ত্রনঙ্গে শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তয শ্চনভন্ত্রণযক্ষা িযঙ্গত মাঙ্গত ুশ্চফধা না ে তায জনয থশ্চনঙ্গদি
লদো থাঙ্গি এআ ংঙ্গ।
৪) শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চ: শ্চনভন্ত্রণঙ্গেয শ্চবতঙ্গযয ডানশ্চদঙ্গিয ৃষ্ঠাে থাঙ্গি শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চ। প্রথঙ্গভ যভ িরুণাভে অোঙ্গি স্মযণ িঙ্গয
‘শ্চফশ্চভোশ্চ যভাশ্চনয যশ্চভ’ লরখা ে। লিান লিান শ্চনভন্ত্রণঙ্গে ‘এরাশ্চ বযা’ শ্চিংফা শুব ংখযা ৭৮৬ শ্চরঙ্গখ শ্চনভশ্চন্ত্রত
ফযশ্চক্তঙ্গি মথাশ্চফশ্চত ঙ্গম্বাধন িঙ্গয শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চ শুরু িযা ে। িাযণ ভুশ্চরভ ধভিাফরম্বী ভানুল নয-নাযীয শ্চফফা ফেঙ্গন অফর্দ্
ঙ্গত মাোঙ্গি যভ িরুণাভে অোয দান ফঙ্গর ভঙ্গন িঙ্গয। শ্চফফারঙ্গক্ষ শ্চতনশ্চদন ধঙ্গয চঙ্গর অত্মীে-স্বজনঙ্গদয অামাো। এয ভঙ্গধয লিান শ্চদন শ্চনভন্ত্রণ িযা ঙ্গেঙ্গছ তা শ্চনশ্চদিষ্ট িঙ্গয উঙ্গেশ্চখত ে। াধুযীশ্চতয গঙ্গদযয াাাশ্চ অফায চশ্চরত
গঙ্গদয লরখা শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চ াো মাে ভুরভান ভাঙ্গজ। ঊনশ্চফং তাব্দীয ছে লথঙ্গি নঙ্গেয দঙ্গিয ভঙ্গধয শ্চনভন্ত্রণঙ্গে
শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চয লঙ্গল ‘বাযত যিাঙ্গযয শ্চতশ্চথ শ্চনেন্ত্রণ অআন প্রঙ্গমাজয’ এআ ফািযশ্চটয উঙ্গেখ থািঙ্গত লদখা লগঙ্গছ।
শ্চিভফঙ্গেয ভুশ্চরভ ভাঙ্গজ শ্চফফারঙ্গক্ষ শ্চনভন্ত্রণ িযায জনয দযাত্মি শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চয ফযফায লদখা মাে। এআযিভ
শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চ শ্চরঙ্গখ শ্চনভন্ত্রণ িঙ্গয াধাযণত শ্চফফা ফেঙ্গন অফর্দ্ ঙ্গত মাো াে ফা ােী, তাঙ্গদয ফেু -ফােফঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ
িযায লক্ষঙ্গে। শ্চনঙ্গে এআযিভ িঙ্গেিশ্চট দযাত্মি শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চয দৃষ্টান্ত উঙ্গেখ িযা র:
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(ি)
অতা গাঙ্গছ পুর পুঙ্গটঙ্গছ।
শুব শ্চফফাঙ্গয ডাি এঙ্গঙ্গছ।।
তুশ্চভ অভায ফেু ।
শুব শ্চফফাঙ্গয শ্চনভন্ত্রণ র।। ৬
(খ)
ফেু অভায ফেু ঙ্গে থাঙ্গিা।
ফেু অভায ফেু ঙ্গে থাঙ্গিা।।
৮-আ দজষ্ঠয অভায শ্চফদাে।
তুশ্চভ শ্চিন্তু এঙ্গা।। ৭
(গ)
শ্চফশ্চধয শ্চফধাঙ্গন,
নতুন জীফঙ্গন
যফ অশ্চভ শ্চফফা ফেঙ্গন।।
তুশ্চভ অভায অন্তশ্চযি।
অশ্চভ লতাভায অনজন।।
লতাভাঙ্গি শ্চিন্তু অঙ্গত ঙ্গফ –
যআর শ্চনভন্ত্রণ।।৮
(ঘ)
অআ শ্চডোয ভাআ শ্চডোয
লরি িয না।
শুব শ্চদঙ্গন অভাে
দুঃখ শ্চদ না।।৯
(ঙ)
৭-আ দফাখ ডাি শ্চদঙ্গেঙ্গছ জানা এি ভন।
িথা শ্চদঙ্গেঙ্গছ ল িযঙ্গফ অভাে,
শ্চচয অনজন।।
ডাি াঠারাভ ‘ফেু তুশ্চভ’ েী ঙ্গফ ফঙ্গর
অভায অা ূণি ঙ্গফ ফেু তুশ্চভ এঙ্গর।। ১০
এআ ধযঙ্গনয ছিাগুশ্চর ফযফায িযঙ্গত লদখা মাে ভূরত শ্চফফাঙ্গয ােীঙ্গি। এআ ছিাগুশ্চরয যচশ্চেতা লি তা জানা মাে না।
ভুরভান ভাঙ্গজ শ্চফফা উরঙ্গক্ষ ােী তায ফেু-ফােফীঙ্গি শ্চনভন্ত্রণ িযায লক্ষঙ্গে এযিভ ছিা ফযফায িঙ্গয। এআ ছিায ভঙ্গধয
লিাথা বাফী নতুন জীফঙ্গনয লযাভাশ্চিি শ্চচন্তা, লিাথা অফাঙ্গরযয শ্চযশ্চচতজনঙ্গদয লছঙ্গি জানা জােগাে মাফায বে শ্চভশ্চশ্রত
িরুণ ুয পুঙ্গট ঙ্গঠ।
৫) খাভ: শ্চনভন্ত্রণেশ্চট এিশ্চট ুিয খাঙ্গভ বঙ্গয তঙ্গফ শ্চনভন্ত্রঙ্গণয জনয ফযফায িযা ে। এআ খাঙ্গভয এিশ্চদঙ্গি থাঙ্গি
শ্চনভন্ত্রণঙ্গে রংিযণ িযায জনয ফযফহৃত শ্চিছু শ্চিছু লভাশ্চটপ, লমভন: লগারাগুে, ফয-িঙ্গনয ছশ্চফ, িঙ্গনয অেুর ধযা
ফস্থাে ফঙ্গযয শ্চচে আতযাশ্চদ। এযয খাঙ্গভয এিঙ্গিাঙ্গণ এিটু রুঙ্গদয স্পি রাশ্চগঙ্গে লদো ে। খাঙ্গভয এিশ্চ ঠ থাঙ্গি ম্পূণি
াদা। এআ ংঙ্গ মাঙ্গি শ্চনভন্ত্রণ িযা ঙ্গফ তায নাভ শ্চঠিানা লরখা থাঙ্গি।
অশ্চিিা: ‘অশ্চিিা’ ফা ‘অশ্চিজা’ ভুশ্চরভ ভাঙ্গজয নফাগত শ্চশুয নাভিযঙ্গণয নুষ্ঠান। াধাযণত শ্চশুয জঙ্গেয প্তভ শ্চদঙ্গন
এআ নুষ্ঠাঙ্গনয অেঙ্গজান িযা ে। তঙ্গফ লিান িাযঙ্গণ লশ্চদন এআ নুষ্ঠান অঙ্গোজন িযা না লগঙ্গর চতুদি শ্চদঙ্গন শ্চিংফা
এিু শ্চদঙ্গন অশ্চিিা ম্পন্ন িযাআ আরাঙ্গভয শ্চফধান। নফাগত শ্চশুয জীফনঙ্গি ম্ভাফয ভস্ত যিভ শ্চফদ-অদ লথঙ্গি ভুক্ত
যাখায জনয এআশ্চদন এিশ্চট ছাগর ফা গরুঙ্গি িুযফাশ্চন লদো ে। তঃয জফাআ িযা ারার শুভাং শ্চতনশ্চট বাঙ্গগ বাগ
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িঙ্গয এিশ্চট ং শ্চভশ্চিন ফা শ্চবশ্চখশ্চযঙ্গদয ভঙ্গধয শ্চফরাঙ্গনা ে, এিশ্চট ং অত্মীে-স্বজনঙ্গদয এফং ফািী ং শ্চযফাঙ্গযয
জনয যাখাআ শ্চনেভ। এআ নুষ্ঠান উরঙ্গক্ষ নফাগত শ্চশুঙ্গি শ্চনিটফতিী ীঙ্গযয দযগাে শ্চনঙ্গে শ্চগঙ্গে শ্চশুয চুর লদো ে ফা
শ্চশুঙ্গি লনিা িযাঙ্গনা ে, এযয ীযফাফা এফং লভৌরফী াঙ্গঙ্গফয িাঙ্গছ অীফিাদ শ্চনঙ্গে ফাশ্চিঙ্গত এঙ্গন শ্চশুয নাভিযণ িযা
ে। ফয ঞ্চর শ্চফঙ্গঙ্গল এআ যীশ্চত -নীশ্চতয শ্চিছু দফযীতয লদখা মাে। লনিা িযায ফযাাযশ্চট লমভন ফধিভান, ফীযবূভ,
ফাঁিুিা, হুগরী লজরায ভুশ্চরভ ভাঙ্গজ প্রচশ্চরত অঙ্গছ, শ্চিন্তু ভুশ্চিদাফাদ, ভারদ, উিয  দশ্চক্ষণ শ্চদনাজুয লজরাে তা
িযাঙ্গনা ে না। াধাযণত এআ নুষ্ঠাঙ্গন ারার শুভাং শ্চফতযণ িযা ে। ভূরত ফীযবূভ  ফধিভান লজরায িঙ্গেিশ্চট
ঞ্চঙ্গরআ এআযিভ নুষ্ঠান উরঙ্গক্ষ শ্চনভন্ত্রণ প্রশ্চিোয প্রচরন ফতিভান। এআ শ্চনভন্ত্রণ িযায জনয শুধুভাে লভৌশ্চখি ভাধযঙ্গভয
শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতআ প্রচশ্চরত। এঙ্গক্ষঙ্গে শ্চনভন্ত্রণিাযীয বূশ্চভিা শ্চনঙ্গত লদখা মাে াধাযণত ফাশ্চিয লিান দযঙ্গি। তঙ্গফ ফীযবূভ
লজরায নরাশ্চট-১, ভুযাযআ-১ ব্লঙ্গিয শ্চিছু ঞ্চঙ্গর লাদায শ্চনভন্ত্রণিাযীঙ্গি শ্চদঙ্গেআ শ্চনভন্ত্রণ িযাঙ্গত ে। এঙ্গক্ষঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ
িযায জনয শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তঙ্গি লিান ফস্তু লদো ে না, শুধুভাে ভুঙ্গখ ফঙ্গর শ্চনভন্ত্রণ িযা ে। শ্চনভন্ত্রণিাযী শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তঙ্গদয
ফাশ্চি ফাশ্চি শ্চগঙ্গে গৃস্বাভীয শ্চনিট িযঙ্গজাঙ্গি ফঙ্গরন:
‘শ্চগোউশ্চেঙ্গনয ফযাটায অশ্চিিা উরঙ্গক্ষ অজ লতাভাঙ্গদয ফাশ্চিয
এিজঙ্গনয/ দু’জঙ্গনয ডািছািা দাোত থাির।’১১
ফধিভান  ফীযবূভ লজরাে িঙ্গেিশ্চট ঞ্চর ফযতীত শ্চিভফঙ্গেয ফাশ্চি ঞ্চঙ্গর এআরূ নুষ্ঠান উরঙ্গক্ষ লিান শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতয
প্রচরন লনআ। শ্চিন্তু ারার শুভাং শ্চতন বাগ িঙ্গয প্রশ্চতশ্চট বাগঙ্গি উক্ত শ্চতন ফযশ্চক্তঙ্গদয িাঙ্গছ শ্চফতযণ িযায শ্চনেভ
শ্চিভফঙ্গেয ফিেআ শ্চফদযভান।
ভুরভানী: আরাভ ধভিানুাঙ্গয াঁচ লথঙ্গি দ ফছয ফেঙ্গয ভঙ্গধয ুরুল শ্চশুঙ্গদয লমৌনাঙ্গেয াভঙ্গনয চাভিা ভতন ং
লিঙ্গট লপরা ে। এআ নুষ্ঠান ভুশ্চরভ ভাঙ্গজ ুন্নত ফা খতনা ফা ভুরভানী নাঙ্গভ শ্চযশ্চচত। এআ নুষ্ঠান উরঙ্গক্ষ
শ্চিভফঙ্গেয ভুরভান ভাঙ্গজ অত্মীে শ্চযজন, ািা-প্রশ্চতঙ্গফীঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযা ে। এঙ্গক্ষঙ্গে লভৌশ্চখি এফং শ্চরশ্চখত উবে
ভাধযঙ্গভআ শ্চনভন্ত্রণ িযায যীশ্চত প্রচশ্চরত।
লভৌশ্চখি ভাধযঙ্গভয শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চত: ভুরভানী উরঙ্গক্ষ ভুশ্চরভ ধভিাফরম্বী ভানুলঙ্গদয ভঙ্গধয ভুঙ্গখ ভুঙ্গখ ফঙ্গর লম শ্চনভন্ত্রঙ্গণয যীশ্চত
প্রচশ্চরত, তাআ শ্চিভফঙ্গেয ভুশ্চরভ ভাঙ্গজ ভুরভানী নুষ্ঠাঙ্গনয লভৌশ্চখি ভাধযঙ্গভয শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চত নাঙ্গভ শ্চযশ্চচত। এঙ্গক্ষঙ্গে
শ্চনভন্ত্রণিাযীয বূশ্চভিা শ্চনঙ্গত লদখা মাে ফাশ্চিয লিান দয শ্চিংফা ািায লিান ফযাশ্চক্তঙ্গি। অফায শ্চিভফঙ্গেয ফীযবূভ লজরায
িঙ্গেিশ্চট ঞ্চঙ্গর এআ নুষ্ঠান উরঙ্গক্ষ লাদায শ্চনভন্ত্রণিাযী শ্চনমুক্ত িঙ্গয শ্চনভন্ত্রণ িযায যীশ্চত লদখা মাে। শ্চনভন্ত্রণিাযী
নুষ্ঠানফাশ্চি লথঙ্গি শ্চনশ্চদিষ্ট িঙ্গয লদো শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তঙ্গদয ফাশ্চি ফাশ্চি শ্চনভন্ত্রণফাতিা শ্চদঙ্গে অঙ্গন। শ্চতশ্চন শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তঙ্গদয
ফাশ্চি ফাশ্চি শ্চগঙ্গে গৃস্বাভীয শ্চনিট িযঙ্গজাঙ্গি ুন্নত উরঙ্গক্ষ নুষ্ঠান ফাশ্চিঙ্গত মাফায জনয নুঙ্গযাধ িঙ্গযন:
‘াশ্চফয বাআজাঙ্গনয ফযাটায অজ খতনা। এআ উরঙ্গক্ষ অনায ফাশ্চিয
এিজঙ্গনয /দু’জঙ্গনয /াঁশ্চিভানা /াঁশ্চিফে শ্চনভন্ত্রণ থাির। দুুয ১২ টাে
ডািশ্চনভন্ত্রণ াযা।’১২
ফছয দঙ্গি অঙ্গগ শ্চিভফঙ্গেয লফশ্চযবাগ জােগাে ডািশ্চনভন্ত্রণ ফযফস্থায ৃথি শ্চস্তত্ব শ্চছর। তঙ্গফ ফীযবূভ, ফধিভান,
ভুশ্চিদাফাদ লজরায শ্চিছু শ্চিছু ঞ্চঙ্গর এখঙ্গনা ডািশ্চনভন্ত্রণ ফযফস্থায প্রচরন ফতিভান।
শ্চরশ্চখত ভাধযঙ্গভয শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চত: ুন্নত উরঙ্গক্ষ াদা িাগঙ্গজ াঙ্গত শ্চরঙ্গখ শ্চনভন্ত্রণ িযায যীশ্চত লতভন প্রচশ্চরত শ্চছর না, তঙ্গফ
তীত শ্চদঙ্গন লাষ্টিাডি ফা আনরযাণ্ড লরটাঙ্গযয ভাধযঙ্গভ শ্চনভন্ত্রণফাতিা লপ্রযণ িযা ত। তাযঙ্গয এর শ্চনভন্ত্রণে। শ্চনভন্ত্রঙ্গণয
াঁচশ্চট ংআ স্বভশ্চভাে উজ্জ্বর। প্রথভ ং শ্চনভন্ত্রণঙ্গেয অিায  অেতন ূঙ্গফিয ভতআ। রংিযঙ্গণয লক্ষঙ্গে শ্চিছু অরাদা
দফশ্চষ্টয লচাঙ্গখ ঙ্গি। এঙ্গক্ষঙ্গে ভশ্চজদ, শ্চিংফা চাঁদ তাযায শ্চচহ্ণ লভাশ্চটপ শ্চাঙ্গফ ফযফায িযা ে। শ্চযশ্চচশ্চত  স্মাযিশ্চরশ্চ
ংঙ্গয শ্চযশ্চচশ্চত শ্চফবাঙ্গগ মায ুন্নত ঙ্গফ তায শ্চযচে থাঙ্গি, স্মাযিশ্চরশ্চ শ্চফবাগ অফায লিাথা লিাথা নুষ্ঠানূশ্চচ নাঙ্গভ
শ্চযশ্চচত। এআ ংঙ্গ ুন্নত িঙ্গফ, লিানশ্চদন শ্চভরাদ ফা ভাশ্চপর ফা খাো-দাো তায উঙ্গেখ থাঙ্গি। এযয যভ িরুণাভে
অোঙ্গি স্মযণ িঙ্গয শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চ লদো থাঙ্গি। রংিযণ লথঙ্গি শুরু িঙ্গয শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চ মিন্ত ভস্ত শ্চিছুআ লরখা ে রার
িাশ্চরঙ্গত। শ্চযঙ্গঙ্গল ‘েিাযা শ্চনভন্ত্রঙ্গণয ত্রুশ্চট ভাজিনীে’ ফািযশ্চট ফযআ থাঙ্গি।
চশ্চো ফা চাারুভ: ভুরভান ম্প্রদাঙ্গেয লিান ভানুল ভাযা লগঙ্গর ভৃতঙ্গদঙ্গি িফয লদো ে। ভৃতুযয চশ্চে শ্চদঙ্গনয শ্চদন ভৃত
ফযশ্চক্তয অত্মায াশ্চন্ত িাভনাে াযঙ্গরৌশ্চিি শ্চিো ম্পাদন িযায যীশ্চত শ্চিভফঙ্গেয লফ শ্চিছু ঞ্চঙ্গরয ভুশ্চরভঙ্গদয ভঙ্গধয
শ্চযরশ্চক্ষত ে। এআ নুষ্ঠান চশ্চো ফা চাারুভ নাঙ্গভ শ্চযশ্চচত। ঐ শ্চদন ভৃত ফযশ্চক্তঙ্গি দাপঙ্গনয জনয ফমাোে মাো ভস্ত
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শ্চিভফঙ্গেয ভুরভান ম্প্রদাঙ্গেয লরৌশ্চিি শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চত: এিশ্চট ধযেন
যজত দা, ুজেিুভায ভণ্ডর
ফযশ্চক্ত এফং অত্মীে শ্চযজন, ািা-প্রশ্চতঙ্গফীঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযা ে। এআ শ্চনভন্ত্রণ িযা ে ভূরত লভৌশ্চখি ভাধযঙ্গভ, শ্চরশ্চখত
ভাধযঙ্গভ শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতয প্রচরন শ্চিভফঙ্গেয ভুরভান ভাঙ্গজ ন্তত এআ নুষ্ঠাঙ্গন লনআ। এআ নুষ্ঠাঙ্গন শ্চনভন্ত্রণ িযায জনয
শ্চনভন্ত্রণিাযীয বূশ্চভিাে ফতীণি ঙ্গত লদখা মাে াধাযণত ফাশ্চিয লিান দযঙ্গি। তঙ্গফ ফীযবূভ লজরায নরাশ্চট -১, এফং
ভুযাযআ-১ ব্লঙ্গিয শ্চিছু ঞ্চঙ্গরয ভুশ্চরভ ভাঙ্গজ এআ নুষ্ঠাঙ্গন শ্চনভন্ত্রণ িযায জনয নুষ্ঠান ফাশ্চি লথঙ্গি লাদায
শ্চনভন্ত্রণিাযীঙ্গি শ্চনঙ্গোগ িযা ে। শ্চনভন্ত্রণিাযী নুষ্ঠানফাশ্চিয গৃস্বাভীয িাছ লথঙ্গি াো শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তঙ্গদয নাঙ্গভয তাশ্চরিা
শ্চনঙ্গে প্রঙ্গতযঙ্গিয ফাশ্চি ফাশ্চি শ্চগঙ্গে িাঙ্গদয ফাশ্চিঙ্গত শ্চি উরঙ্গক্ষ িতজঙ্গনয শ্চনভন্ত্রণ তা উঙ্গেখ িঙ্গয শ্চনভন্ত্রণ িঙ্গযন।
শ্চফশ্চবন্ন যফ: ভুশ্চরভ ভাঙ্গজ ফছঙ্গযয শ্চফশ্চবন্ন ভঙ্গে শ্চফশ্চবন্ন যফ াশ্চরত ে, মথা: আদরঙ্গপতয, আদুঙ্গিাা, পঙ্গতো
লদাোজ লদাভ, ভযভ, ঙ্গফ ফযাৎ আতযাশ্চদ। এআ ভস্ত যফ উরঙ্গক্ষ অত্মীে শ্চযজন, ািা-প্রশ্চতঙ্গফীঙ্গদয দাোত
লদো ে। লভঙ্গে-জাভাআঙ্গি এআযিভ নুষ্ঠাঙ্গন শুধু দাোত শ্চদঙ্গরআ চঙ্গর না, নতুন জাভাআ ঙ্গর তাঙ্গি শ্চনঙ্গে অঙ্গত ে।
অফায এআবাঙ্গফ লিান যফ উরঙ্গক্ষ লভঙ্গে-জাভাআঙ্গি (শ্চফঙ্গলত নতুন জাভাআ) শ্চনঙ্গে এঙ্গর শ্চফদাঙ্গেয ভে শ্চিছু না শ্চিছু
াভগ্রী শ্চদঙ্গত ে, না ঙ্গর লফোআফাশ্চিঙ্গত ম্মান থাঙ্গি না। তাছািা এআযিভ নুষ্ঠান উরঙ্গক্ষ শ্চনভন্ত্রণ িযায প্রশ্চিো ূঙ্গফি
উঙ্গেশ্চখত শ্চনভন্ত্রণ প্রশ্চিোয ভতআ।
শ্চিভফঙ্গেয ভুরভান ম্প্রদাঙ্গেয শ্চফশ্চবন্ন নুষ্ঠান উরঙ্গক্ষ লম লম শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতয প্রচরন তায শ্চফস্তাশ্চযত শ্চযচে লদফায য
এআ যীশ্চতগুশ্চর লথঙ্গি লম লম শ্চফলেগুশ্চর উঙ্গঠ অঙ্গ তা শ্চনঙ্গে ূোিাঙ্গয উঙ্গেখ িযা র:
1. শ্চিভফঙ্গেয ভুশ্চরভ ভাঙ্গজ লভৌশ্চখি এফং শ্চরশ্চখত উবে ভাধযঙ্গভয শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতযআ প্রচরন ফতিভান।
2. গ্রাভাঞ্চঙ্গর লভৌশ্চখি ভাধযঙ্গভয শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতয প্রাধানয এফং যাঞ্চঙ্গর  ভপঃস্বঙ্গর শ্চরশ্চখত ভাধযঙ্গভয শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতয
প্রাধান্য লদখা মাে।
3. লভৌশ্চখি ভাধযঙ্গভ শ্চনভন্ত্রণ িযায জনয শ্চনভন্ত্রণিাযীয বূশ্চভিা শ্চনঙ্গত লদখা মাে নুষ্ঠান ফাশ্চিয লিান দযঙ্গি। লিাথা
লিাথা ািায লিান ফযশ্চক্তঙ্গি এরূ িাঙ্গজয দাশ্চেত্ব শ্চনঙ্গত লদখা মাে। অফায এরূ িাঙ্গজ লাদায লিান
ফযশ্চক্তঙ্গি শ্চনঙ্গোগ িযঙ্গত লদখা মাে শ্চিভফঙ্গেয লিান লিান লজরায ভুশ্চরভ ভাঙ্গজ।
4. যক্ত ম্পিিমুক্ত অত্মীেঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযায লক্ষঙ্গে নুষ্ঠান ফাশ্চিয গৃস্বাভীঙ্গি ফাধযতাভুরিবাঙ্গফ শ্চনভন্ত্রণিাযীয
বূশ্চভিা ারন িযঙ্গত ে। যক্ত ম্পিিশ্চফীন অত্মীেঙ্গদয লক্ষঙ্গে ফাশ্চিয লিান দযঙ্গি শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ িযা ে।
অফায লাদায শ্চনভন্ত্রণিাযীঙ্গি শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ িযাঙ্গনা ে লিাথা লিাথা। ফেু -ফােফঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযায লক্ষঙ্গে
লিাথা লিাথা দাআভাঙ্গি শ্চদঙ্গে অফশ্চযিবাঙ্গফ শ্চনভন্ত্রণ িযঙ্গত ে। অয ািা-প্রশ্চতঙ্গফীঙ্গি শ্চনভন্ত্রণ িযায লক্ষঙ্গে
ফাশ্চিয লিান দয শ্চিংফা ািায লিান ফযশ্চক্ত শ্চিংফা লাদায শ্চনভন্ত্রণিাযীঙ্গি এিাঙ্গজয জনয শ্চনভন্ত্রণ িযা ে।
5. ডািশ্চনভন্ত্রণ ফযফস্থা িঙ্গেি দি ূঙ্গফি শ্চিভফঙ্গেয লফশ্চযবাগ ঞ্চঙ্গরয ভুশ্চরভ ভাঙ্গজআ প্রচশ্চরত শ্চছর। এখন
ফীযবূভ, ভারদা, ভুশ্চিদাফাদ, ফধিভান, হুগরী, নদীো প্রবৃশ্চত ঞ্চঙ্গর এআ ফযফস্থায প্রচরন ফতিভান।
6. যক্ত ম্পিিমুক্ত অত্মীেঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযায লক্ষঙ্গে শ্চিছু না শ্চদঙ্গে এভশ্চন ভুঙ্গখ ফঙ্গর শ্চনভন্ত্রণ িযা ে। শ্চিন্তু যক্ত
ম্পিিশ্চফীন অত্মীে শ্চিংফা ফেু -ফােফ, ািা-প্রশ্চতঙ্গফীঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযায লক্ষঙ্গে শ্চিভফঙ্গেয লিান লিান ঞ্চঙ্গর
শ্চিছু ফস্তু শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ িযা ে। াধাযণত এঙ্গক্ষঙ্গে রুদমুক্ত লগাটা ুাশ্চয শ্চিংফা দু’টুিঙ্গযা বাঙা ুাশ্চয শ্চিংফা
রফে থফা ান-ুাশ্চয শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ িযায যীশ্চত লদখা মাে।
7. শ্চনভন্ত্রণ িযায লক্ষঙ্গে শ্চিভফঙ্গেয লিান লিান ঞ্চঙ্গরয ভুশ্চরভ ভাঙ্গজ জাভাআঙ্গি এিটু লফশ্চ প্রাধানয লদো ে।
এভশ্চন অত্মীেঙ্গদয লমখাঙ্গন এিশ্চট লগাটা ুাশ্চয শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ িযঙ্গরআ ে, লখাঙ্গন জাভাআঙ্গি লিাথা াঁচশ্চট
লিাথা অফায দুশ্চট ুাশ্চয, লভাটিথা াধাযঙ্গণয লথঙ্গি লফশ্চ ুাশ্চয শ্চদঙ্গে শ্চনভন্ত্রণ িযায যীশ্চতয প্রচরন লদখা মাে।
8. শ্চরশ্চখত ভাধযঙ্গভ শ্চনভন্ত্রণ িযায লক্ষঙ্গে শ্চনভন্ত্রণে প্রচরঙ্গনয ূঙ্গফি াদা িাগঙ্গজ াঙ্গত শ্চরঙ্গখ শ্চনভন্ত্রণফাতিা াঠাঙ্গনা
ত। শ্চনভন্ত্রণঙ্গেয জরবয এফং শ্চধি প্রচরঙ্গনয য এআবাঙ্গফ শ্চনভন্ত্রণ িযায যীশ্চত অয লদখা মাে না। এভনশ্চি
লভৌশ্চখি ভাধযঙ্গভয শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতয ফিফযাী প্রাযতাঙ্গি শ্চিছুটা শ্চিেভান িঙ্গয শ্চদঙ্গেঙ্গছ।
9. শ্চনভন্ত্রণঙ্গেয াঁচশ্চট শ্চফবাগআ স্বভশ্চভাে ফতিভান।
10. াধু এফং চশ্চরত উবে যীশ্চতঙ্গতআ শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চ লরখা ে।
11. গদয এফং দয উবে যীশ্চতযআ শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চ াো মাে।
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শ্চিভফঙ্গেয ভুরভান ম্প্রদাঙ্গেয লরৌশ্চিি শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চত: এিশ্চট ধযেন
যজত দা, ুজেিুভায ভণ্ডর
12. দযাত্মি শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চ ফযফায িঙ্গয শ্চনভন্ত্রণ িঙ্গয াধাযণত শ্চফফাঙ্গয ােী, তায ফেু -ফােফঙ্গি শ্চনভন্ত্রণ িযায
লক্ষঙ্গে।
13. প্রশ্চতশ্চট শ্চনভন্ত্রণঙ্গেআ শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চয ললাংঙ্গ ‘েিাযা শ্চনভন্ত্রঙ্গণয ত্রুশ্চট ভাজিনীে’ এআ ফািযাংঙ্গয ফযফায লদখা
মাে। এঙ্গথঙ্গি এটা প্রভাশ্চণত ে লম শ্চরশ্চখত ভাধযঙ্গভয লথঙ্গি লভৌশ্চখি ভাধযঙ্গভয শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতআ লফশ্চ অদযণীে।
14. শ্চফঙ্গল ভঙ্গেয শ্চনভন্ত্রণঙ্গে শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চয এিদভ লঙ্গল ‘বাযত যিাঙ্গযয শ্চতশ্চথ শ্চনেন্ত্রণ অআন প্রঙ্গমাজয’ এআ
ফািযাংশ্চটয উঙ্গেখ থািঙ্গত লদখা মাে। এআ ংশ্চটয ভাধযঙ্গভ উক্ত ভঙ্গেয বাযঙ্গতয থিননশ্চতি ভিায
আশ্চতা এফং খাদযদ্রঙ্গফযয ঙ্কঙ্গটয শ্চদিশ্চট উঙ্গোশ্চচত ে।
15. শ্চফফাঙ্গয শ্চনভন্ত্রঙ্গণয লক্ষঙ্গে লম ফস্তু শ্চদঙ্গেআ শ্চনভন্ত্রণ িযা লাি না লিন, ল ুাশ্চয লথঙ্গি শুরু িঙ্গয শ্চনভন্ত্রণে
মিন্ত প্রশ্চত লক্ষঙ্গেআ রুঙ্গদয স্পি শ্চিন্তু থাঙ্গিআ।
16. দযাত্মি শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চঙ্গত লম ফািয ফা ছিা ফযফায িঙ্গয শ্চনভন্ত্রণ িযা ে, তায ভঙ্গধয বাফী নতুন জীফঙ্গনয
লযাভাশ্চিি লচতনা, অফাঙ্গরযয শ্চযশ্চচত জনঙ্গদয লছঙ্গি মাফায িরুণ ুয প্রিা াে।
17. অনঙ্গিয নুষ্ঠাঙ্গনয শ্চনভন্ত্রণঙ্গেয ভস্ত লরখাআ ে রার িাশ্চরঙ্গত। প্রেত উঙ্গেখয এআযিভ শুব নুষ্ঠাঙ্গনয
শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চ িাঙ্গরা িাশ্চরঙ্গত লরখা এিফাঙ্গয শ্চনঙ্গলধ।
এআ প্রফঙ্গেয শ্চন্তভ ংঙ্গ ূঙ্গফি শ্চযচে লদো শ্চফশ্চবন্ন ঞ্চঙ্গরয শ্চফশ্চবন্ন শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতয ফযাখযা-শ্চফঙ্গেলণ িযা ঙ্গফ। অয ল
প্রঙ্গেআ উঙ্গঠ অঙ্গফ এয ভঙ্গধয শ্চনশ্চত থািা অঞ্চশ্চরি আশ্চতা, াভাশ্চজি আশ্চতা, থিননশ্চতি আশ্চতা, াংস্কৃশ্চতি নৃ তঙ্গেয নানান উাদান। প্রথঙ্গভআ অশ্চ শ্চনভন্ত্রণ িযায ভে ংিান্ত অঙ্গরাচনাে। ূফিফতিী অঙ্গরাচনাে অভযা লদঙ্গখশ্চছ লম
ভুশ্চরভ ম্প্রদাঙ্গেয ভানুলযা াধাযণত লমশ্চদন নুষ্ঠান তায লফ শ্চিছুশ্চদন ূঙ্গফি শ্চনভন্ত্রণ িঙ্গযন। এআযিভ অঙ্গগ শ্চনভন্ত্রণ িযায
িাযণ শ্চাঙ্গফ ফরা মাে শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তঙ্গি ভে লদো, মাঙ্গত উক্ত শ্চদঙ্গন শ্চতশ্চন শ্চফঙ্গল শ্চিছু িাজ না যাঙ্গখন। তাছািা শ্চদঙ্গনয
শ্চদন শ্চনভন্ত্রণ িযঙ্গর শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তয ফাশ্চিঙ্গত যান্না প্রস্তুত ঙ্গে লমঙ্গত াঙ্গয। লঙ্গক্ষঙ্গে খাদযদ্রফয নষ্ট ফায অঙ্কা লথঙ্গি মাে,
তাআ এআযিভ অঙ্গগ শ্চনভন্ত্রণ িযা ে। শ্চনভন্ত্রণিাযীয লাাঙ্গিয লক্ষঙ্গে াধাযণ দদশ্চিন লাাঙ্গিয লথঙ্গি শ্চবন্ন ভাো রক্ষয
িযা মাে। এআ প্রঙ্গে ফরা মাে অভাঙ্গদয ভাঙ্গজ শ্চফশ্চবন্ন নুষ্ঠাঙ্গনয শ্চফশ্চবন্ন িভিম্পাদন িযায ফযশ্চক্তয শ্চফশ্চবন্ন শ্চনশ্চদিষ্ট লাাি
শ্চছর। শ্চনভন্ত্রণিাযীয এআ শ্চফঙ্গল লাাি অভাঙ্গদয াভঙ্গন লআ ভাজ আশ্চতাঙ্গি তুঙ্গর ধঙ্গয। শ্চফফাঙ্গারঙ্গক্ষ ীঙ্গযয দযগাে
‘গ্রাঙ্গভয দ’লি শ্চনভন্ত্রণ িযায প্রঙ্গে ফরা মাে অঙ্গগ গ্রাঙ্গভয লভািরঙ্গদয িাঙ্গছ নুভশ্চত শ্চনঙ্গে তঙ্গফ গৃঙ্গয লিান নুষ্ঠান
উদমান িযা লমত, প্রাচীন লআ াভাশ্চজি আশ্চতাঙ্গয ুস্পষ্ট ছা যঙ্গেঙ্গছ এঙ্গক্ষঙ্গে। ফতিভাঙ্গন িঙ্গেিশ্চট লজরায িশ্চতে ব্লি
ফযতীত ভগ্র শ্চিভফঙ্গেয ভুশ্চরভ ভাঙ্গজআ ‘ডািশ্চনভন্ত্রণ’ ফযফস্থায অয প্রচরন লনআ। এয িাযণ শ্চাঙ্গফ ফরা মাে
ডািশ্চনভন্ত্রণ ফযফস্থা মখন প্রচশ্চরত শ্চছর তখন এিজন শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তঙ্গি এিফায খাোঙ্গনায জনয ন্ততঙ্গক্ষ দু’ফায শ্চনভন্ত্রণ
িযঙ্গত লমঙ্গত ত শ্চনভন্ত্রণিাযীঙ্গি। এখন ভানুঙ্গলয াঙ্গত ভে ফড্ড িভ, তাছািা ফতিভান ভানুঙ্গলয িভিফযস্ততা লফঙ্গি লগঙ্গছ
ফহুগুণ। তাআ শুধুভাে এিফায খাোঙ্গনায জনয এিআ ফাশ্চিঙ্গত এিশ্চটফায শ্চনভন্ত্রণ িযঙ্গত মাোটা ফতিভান ভানুঙ্গলয িাঙ্গছ
দাঁিার ফাহুরযস্বরূ। তাআ এিফাঙ্গযআ ফঙ্গর লদো ে ‘ডািছািা দাোত’। থিাৎ ডািশ্চনভন্ত্রণ ফযফস্থায ৃথি শ্চস্তত্ব াযাঙ্গনা
াভাশ্চজি ভানুঙ্গলয িভিফযস্ততা ফৃশ্চর্দ্য শ্চদিশ্চটঙ্গি শ্চচশ্চহ্ণত িঙ্গয। ভুশ্চরভ ভাঙ্গজয লিান নুষ্ঠাঙ্গন শ্চনভন্ত্রণিাযী শ্চাঙ্গফ
শ্চিুঙ্গশ্রশ্চণয লিান ফযশ্চক্তয ফয উশ্চস্থশ্চত উবে ম্প্রদাঙ্গেয াম্প্রদাশ্চেি ম্প্রীশ্চতয ুযঙ্গি নুযশ্চণত িঙ্গয। তাছািা গ্রাভাাযাে শ্চনমুক্ত ফযশ্চক্তঙ্গি শ্চদঙ্গে এআরূ শ্চনভন্ত্রণ িযায ভধয শ্চদঙ্গে অয এিশ্চট শ্চফলে প্রিাশ্চত ে, তা র ূফিফতিী অঙ্গরাচনা
লথঙ্গি অভযা জানঙ্গত লঙ্গযশ্চছ লম গ্রাঙ্গভয ফাআঙ্গযয অত্মীে-স্বজনঙ্গদয শ্চনভন্ত্রণ িযায বায শ্চছর এআ শ্চনভন্ত্রণিাযীয। ুতযাং
শ্চনভন্ত্রণ িযায ভঙ্গেআ শ্চতশ্চন শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্তঙ্গদয শ্চচঙ্গন শ্চনঙ্গত াযঙ্গফন, পঙ্গর যাঙ্গে াাযা লদফায ভে ফাআঙ্গযয লরাি গ্রাঙ্গভ
লিন প্রঙ্গফ িযর তা শ্চতশ্চন ঙ্গজআ ফুঝঙ্গত াযঙ্গফন। শ্চনভন্ত্রণ প্রশ্চিোে ুাশ্চযয ফযফায প্রঙ্গে ফরা মাে ুাশ্চয র দৃঢ
ফেনমুক্ত এিশ্চট পর। এআ দৃঢ় ফেঙ্গনয ংস্পঙ্গি ংস্পিভূরি জাদুশ্চফশ্বাঙ্গ তাঙ্গদয অত্মীেতায ফেন ঙ্গফ অয দৃঢ়।
শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতয দুআ ভাধযঙ্গভয ভঙ্গধয লভৌশ্চখি ভাধযঙ্গভয শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চত ঙ্গক্ষািৃত প্রাচীন। শ্চরশ্চখত ভাধযঙ্গভয শ্চনভন্ত্রণঙ্গেয
অিায অেতন  রংিযঙ্গণয ভধয শ্চদঙ্গে নুষ্ঠান ফাশ্চিয থিননশ্চতি ফস্থা, অশ্চবজাতয, রুশ্চচঙ্গফাধ প্রবৃশ্চত শ্চফলগুশ্চর প্রিাশ্চত
ে। স্মাযিশ্চরশ্চ ংঙ্গয ভধয শ্চদঙ্গে লিান নুষ্ঠান লিানশ্চদন উদ মান িযা ে, লআ ংিান্ত শ্চফস্তাশ্চযত তথয াো মাে।
শ্চনভন্ত্রণশ্চরশ্চ ংঙ্গয ‘ে িাযা শ্চনভন্ত্রঙ্গণয ত্রুশ্চট ভাজিনীে’ এআ ফািযশ্চটয ফযফাঙ্গযয ভধয শ্চদঙ্গে এটা লফাঝা মাে লম শ্চরশ্চখত
ভাধযঙ্গভ শ্চনভন্ত্রণ িযা শ্চছর ভাজিনীে ফযাায। অফায শ্চফঙ্গল ভঙ্গেয(শ্চফং তাব্দীয ছঙ্গেয দি লথঙ্গি নঙ্গেয দি মিন্ত)
শ্চনভন্ত্রণঙ্গে ‘বাযত যিাঙ্গযয শ্চতশ্চথ শ্চনেন্ত্রণ অআন প্রঙ্গমাজয’ এআ ফািযশ্চটয উঙ্গেখ াো মাে। এআ ফািযশ্চটয ভধয শ্চদঙ্গে
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শ্চিভফঙ্গেয ভুরভান ম্প্রদাঙ্গেয লরৌশ্চিি শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চত: এিশ্চট ধযেন
যজত দা, ুজেিুভায ভণ্ডর
উক্ত ভঙ্গেয বাযঙ্গত মিাপ্ত খাদযঙ্গযয বাফ  থিননশ্চতি ভিায আশ্চতা অভাঙ্গদয াভঙ্গন উঙ্গোশ্চচত ে। ফাস্তশ্চফি লআ
ভঙ্গে খাদযফস্তুয চে মাঙ্গত না ে, লজনয বাযত যিায িত্বৃিি লম লিানযিভ নুষ্ঠাঙ্গন ঞ্চা জঙ্গনয লফশ্চ শ্চতশ্চথ
শ্চনভন্ত্রণ িযা মাঙ্গফ না ফঙ্গর এিশ্চট অআন জাযী িযা ে। শ্চনভন্ত্রণঙ্গেয এআ ফািযশ্চট তৎিারীন ভঙ্গেয াভাশ্চজি  থিননশ্চতি
আশ্চতাঙ্গি উঙ্গোশ্চচত িঙ্গয। অশ্চিিা, ভুরভানী, শ্চফশ্চবন্ন যঙ্গফয শ্চফশ্চবন্ন শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চত শ্চনভন্ত্রঙ্গণয অঞ্চশ্চরি শ্চফশ্চষ্টতাঙ্গি ূশ্চচত
িঙ্গয। ুতযাং, এিথা ফরা মাে লম শ্চনভন্ত্রণ র াভাশ্চজি লমাগাঙ্গমাঙ্গগয এিশ্চট ফি ভাধযভ, এআ ভাধযঙ্গভয শ্চফশ্চবন্ন যীশ্চত -নীশ্চত
অভাঙ্গদয ভাঙ্গজয অঞ্চশ্চরি, াভাশ্চজি, াংস্কৃশ্চতি, থিননশ্চতি আশ্চতাঙ্গি উঙ্গোশ্চচত িযঙ্গত এিশ্চট ফি বূশ্চভিা লনে।
৪.উংায: াভাশ্চজি যীশ্চত শ্চাঙ্গফ শ্চনভন্ত্রঙ্গণয প্রথা াযা শ্চফশ্বফযাীআ প্রচশ্চরত-এিথা অভযা িঙ্গরআ জাশ্চন। এআ প্রথা
জাশ্চত, ম্প্রদাে, ধভিঙ্গবঙ্গদ শ্চফশ্চবন্ন। বাযঙ্গতয শ্চফশ্চবন্ন প্রঙ্গদঙ্গ শ্চফশ্চবন্ন বালাবালী ভানুঙ্গলয ভঙ্গধয শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চতয দফশ্চচেয রশ্চক্ষত
ে। শ্চিভফঙ্গেয লক্ষঙ্গে এিথা লম প্রঙ্গমাজয তা এ-প্রফঙ্গেয অঙ্গরাচনাে ঙ্গজআ লফাঝা মাে। শ্চফশ্চবন্ন ধভিাফরম্বী ভানুঙ্গলয
ভঙ্গধয নানা ধযঙ্গনয শ্চনভন্ত্রঙ্গণয প্রথা প্রচশ্চরত যঙ্গেঙ্গছ, মায ভঙ্গধয ঙ্গনি প্রথাযআ প্রচরন ভাঙ্গজয ভঙ্গধয ফতিভাঙ্গন লনআ। অফায
ঙ্গনি প্রথা নানা িাযঙ্গণ ভে শ্চযফতিঙ্গনয ঙ্গে শ্চযফশ্চতিত রূ ধাযণ িঙ্গযঙ্গছ। াভাশ্চজি-াংস্কৃশ্চতি উাদান শ্চাঙ্গফ
লরািংস্কৃশ্চত চচিায শ্চযঙ্গয শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চত তযন্ত গুরুত্বূণি শ্চফলে, মশ্চদ এ শ্চফলে শ্চনঙ্গে লবাঙ্গফ চচিা েশ্চন ফরঙ্গরআ চঙ্গর।
মাআঙ্গাি, অঙ্গরাচয প্রফঙ্গে শ্চিভফঙ্গেয শ্চফশ্চবন্ন ঞ্চঙ্গর ফফািাযী ভুশ্চরভ ধভিাফরম্বী ভানুলঙ্গদয ভঙ্গধয প্রচশ্চরত শ্চনভন্ত্রণ
যীশ্চতয শ্চনফিাশ্চচত দৃষ্টান্ত ঙ্গমাঙ্গগ অঙ্গরাশ্চচত ঙ্গেঙ্গছ। এআ অঙ্গরাচনায লপ্রশ্চক্ষঙ্গত ঙ্গজআ নুঙ্গভে ে এআ ধযঙ্গনয প্রথায ভঙ্গধয
লমভন াভাশ্চজি, াংস্কৃশ্চতি, নৃ-তাশ্চেি, ঐতাাশ্চি উাদান খুঙ্গঁ জ াো মাে, লতভশ্চন নুধাফন িযা মাে শ্চনভন্ত্রণ -অভন্ত্রণ
ংিান্ত ভানুঙ্গলয ভনস্তে। িাঙ্গজআ শ্চিভফঙ্গেয শ্চফশ্চবন্ন লজরা  ফাংরাঙ্গদঙ্গ ফফািাযী ফাঙাশ্চর ভুরভান ভাঙ্গজ প্রচশ্চরত
শ্চনভন্ত্রণ যীশ্চত শ্চফলঙ্গে গবীযবাঙ্গফ ঙ্গিলণ  শ্চফঙ্গেলঙ্গণয ভাধযঙ্গভ উঙ্গোশ্চচত ঙ্গত াঙ্গয াভাশ্চজি-াংস্কৃশ্চতি আশ্চতাঙ্গয নানান
শ্চদি। অয এআ ভস্ত উাদান লমঙ্গিান ঞ্চঙ্গরয অঞ্চশ্চরি আশ্চতা  জাশ্চত ফা ম্প্রদাঙ্গেয শ্চযচে এফং তাঙ্গদয ঐশ্চতাশ্চি
লপ্রশ্চক্ষত শ্চনভিাঙ্গণ ােতা িযঙ্গফ।
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লযশ্চজনগয, ব্লি: লফরডাো-২, লজরা: ভুশ্চিদাফাদ, শ্চনভশ্চন্ত্রত ফযশ্চক্ত : শ্চদর ভম্মদ, ফে: ৩৫, লা: িৃশ্চলিাজ, গ্রাভ:
লযশ্চজনগয, ব্লি: লফরডাো-২, লজরা: ভুশ্চিদাফাদ।
৬. লক্ষেভীক্ষা: ১৫.০৩.২০১১, লিাশ্চনূয লফগভ, ফে: ১৫, লা: ছােী, গ্রাভ: নদা ীযাট, লা: ফাাযাশ্চর, ব্লি:
লভতাফাদ, লজরা: উিয শ্চদনাজুয।
৭. লক্ষেভীক্ষা: ১৫.০৬.২০১২, যাজশ্চভনা লফগভ, ফে: ১৫, লা: গৃফধূ, গ্রাভ: জাােীযুয, লা: জাােীযুয,
ব্লি: গোযাভুয, লজরা: দশ্চক্ষণ শ্চদনাজুয
৮. ূঙ্গফিাক্ত তথযূে নং ৩।
৯. লক্ষেভীক্ষা: ২২.০৪.২০১২, াশ্চফনা শ্চফশ্চফ, ফে: ২১, লা: গৃফধূ, গ্রাভ: লভাথাফাশ্চি, লা: লভাথাফাশ্চি, ব্লি:
িাশ্চরোচি-২, লজরা: ভারদা।
১০. লক্ষেভীক্ষা: ২৮.০৪.২০১২, জাানাযা শ্চফশ্চফ, ফে: ২৩, লা: গৃফধূ, গ্রাভ: চাঁচর, লা: চাঁচর, ব্লি: চাঁচর-১,
লজরা: ভারদা।
১১. লক্ষেভীক্ষা: ২২.১১.২০১৩, াশ্চজ ভশ্চতউয যভান, ফে: ৭৪, লা: গৃিভি, গ্রাভ: খিগ্রাভ, লা: খিগ্রাভ, ব্লি:
খিগ্রাভ, লজরা ভুশ্চিদাফাদ।
১২. লক্ষেভীক্ষা: ০৫.০৮.২০১৩, লভাক্তায অশ্চর, ফে: ৪৯, লা: িৃশ্চলিাজ, গ্রাভ: পুশ্চরযচার, লা: তাযাীঠ, ব্লি:
যাভুযাট-২, লজরা: ফীযবূভ।
_______________
Volume-IV, Issue-I

July 2015

17

