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ABSTRACT

নদীয় জেল়র একট গুরুত্ব শহর হল শ়ন্ুিরু শুিু়া ঐনিহ়নিক নদক জেককই নয, অেবথননিক নদক জেককও শ়ন্ুির
েগৎনিখ়্িু শ়ন্ুিকরর ি়ঁি নশল আে িুগ নিশ আকল়নকি ককর আকেুিকি শুিু়া অেবথননিক নদক জেককই নয
ি়ংস্ নিক নদক জেককও শ়ন্ুির শহরট আে িুগ ুন্ুিকব স়ন ককর ননকযকেুশ়ন্ুিকরর ি়ংস্ নিক ইনিহ়কির নিিিব কন
ি়নহি্ ,িবীি চচব় ,ন়ট্চচব় জল়কিংস্ নি প্্ নি উক্খকখ়গ্ স়ন অনুক়র ককর আকেুআকল়চ্ পিকব এই িমককব নিস্ ি
আকল়চন় কর় হকি।
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শ়ন্ুির হকল় নদীয় জেল়র অ্গবি একট প়চীন
েনুদ।এই শ়ন্ুির িমককব

ে়নকি জগকল পেকু

শ়ন্ুিকরর অিস়ন িমককব আকল়চন় করকি হকি।এই
েনুদ ়্রিিকষবর ুন্ুিব র়কে্র নদীয় জেল়র

অ্গবি।পেকুই িল় পকয়েন নদীয় জেল়র জু়ট চ়রট
ুহকু় ক্ ষনগর িদর ,র়ন়ঘ়ট ,কল়্্ী ,জিহটকট়।

আি়কর় নদীয় জেল়র জু়ট বক িংখ়্ ১৭ ট ।র়ন়ঘ়ট
ুহ়কু়র অুীকন জু়ট চ়রট বগ র়ন়ঘ়ট-১ র়ন়ঘ়ট ২,শ়ন্ুির ও হ়ঁিখ়নল বক। এই চ়রটবককর অন্িু হকল়
শ়ন্ুির।

শ়ন্ুির ন়কুর উৎুন্ িমকব অকনকক িকলন জখ
শ়্ ন়ুক েথনক ুিননর ি়িস়ন নেল িকল এই স়কনর

ন়ু শ়্ুির ি় শ়ন্ুির হকযকে ।আি়র জকউ জকউ িকলন
জখ শ়ন্ুির গব় িীকর অিনসি িকল অকনকক ি়কদর
ু্িকলু নুি়-ু়ি়কক গব় িীরস করি়র েন্ এখ়কন
ননকয আিকিন । খ়র় দদি়ৎ জর়গ ুিক হকিন ি়র় আর
িংি়কর নিকর ন় নগকয এই স়কনই শ়ন্কি েীিন খ়ুন
করকিন এইরু শ়ন্নপয জল়ককদর ননকয এই গ়ু গঠি
িকল এর ন়ু হয শ়ন্ুির।

িিপ়চীন ক়ল জেককই শ়ন্ুির ন়ন়ন ে়নি ও
ুকুবর জল়ক অুি্নষি এিং িহ প়চীন জদি়লযও
জদিনিগহ এই েনুদকক িু্দ ককর আিকে।শুিু়া ুু্য
নদককই নয ি়ংস্ নিক চচব়যও শ়ন্ুির অগ্ী ্ত নুক়
ু়লন ককর আিকে।ি়নহি্চচব়র েগকি শ়ন্ুির অন্িু
গুরুত্ব ন়ু। নিন্ন িুকয শ়ন্ুিকরর কনি,
ি়নহনি্ক ,ন়ট্ক়রর় শ়ন্ুির জক নিকশষ়্কি সর্ীয
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দীনিবি নিশ়ি। ি়র জলখ় উুন়্ি 'ু়ঠককক জখ়ল়
নচঠ'।
ক্ ন্ি়ি ুিরস়রপ়প শ়ন্ুিকরর গিব কনি সুন

র়য । সুন র়য শ়ন্ুিকরর ি়মনিক ি়নহি্ চচব়র
জ্কা অনি গুরুত্ব ন়ু। ি়র জলখ় জু়ট ক়ি্গক্র
িংখ়্ ১৩ট। পচ়রনিুিখ কনি িিব ু়কন অিিস হকয নদন
ক়ট়ক্ন। ি়নহি্ চচব় কর়র েন্ নিনন ি়্ংকক চ়কনর

জেকক ইসি় নদকযনেকলন ।ি়র আক্ু এখনও পক়নশি
পিব গনলকক দিই ুল়কটরুকু্ ননকয একি িই আক়কর
পক়নশি করকি ু়করননন, ে়ন়কলন কলক়ি়
পক়শককদর ি়কে কে় চলকে ।শ়ন্ুির দরদী এই
ু়নিষটর অিংখ্ জলখ় শ়ন্ুির ও শ়ন্ুিকরর ি়ইকর
জেকক পক়নশি অিংখ্ ুাুনাক়য পক়নশি হকযকে ,খ়
শ়ন্ুির িে় িুগ ি়ংল় ি়নহি্ চচব় জক নিকশষ়্কি
িু্দ ককর র়খকি।
এ কে় ুকন র়খ় দরক়র শ়ন্ুিকরর ি়নহি্চচব়র

ুরিি্ পেন নকন প্ি ।ক়র্ শ়ন্ুিকরর জে়ট জে়ট
জেকলকুকযর় নকন ননকেকদর জলখ়র জ্া নহকিকি জিকে
ননকযকে নলটল ু়্গ়নেনকক।কখকন় জদখ় খ়য ি়র়
ননকেকদর উকদ়্কগই দিনর ককর জিকলকে এই ুরকনর ন়ন়ন
নলটল ু়্গ়নেন। ি়র ুকু্ অন্িু হকল় শ়ন্ুির জেকক
পক়নশি জে়ন়নক জখখ়কন নলকখকেন একনদকক জখুন
শ়ন্ুিকরর নিি ন পেকনর জলখকর় ,ি়কে ি়কদর
অনিকপর়্ নহকিকি নলকখকেন ,শ়ন্ুিকরর ি়নহি্চচব়র ি়কে
খিক অন্জ নিন্ন জলখকর়। এ়্কিই নুকলনুকশ
এক়ক়র হকয খ়ক্ শ়ন্ুিকরর ি়নহি্চচব়র দিই পেকনর

ককর জরকখকেন। শ়ন্ুিকরর িংস্ নির একট িড অংশ

জলখকর়।

েিকড

শ়ন্ুির জক ি়নহি্ চচব়র ুীঠস়ন নহকিকি পনিত়
করকি খ়র় ি়হ়খ্ ককরকেন ি়কদর ুকু্ অন্িু হকল়
'জগ়র়গ়ননন ি়নহি্ ুনরষদ 'এই িংস়টর ু়ু্কুই

রকযকে

শ়ন্ুিকরর

ি়নহি্চচব়।

শ়ন্ুিকরর

ি়নহি্চচব়কক ুতলি দিট ়্কগ নি্ক কর় খ়য। পেুি
শ়ন্ুিকরর ু়নিকষর দ়র় ি়নহি্ চচব় এিং নিন্ন কনি ও
ি়নহনি্ককদর কল়কু শ়ন্ুির পিব।
পেকুই আি় খ়ক শ়ন্ুিকরর কনি, ি়নহনি্ককদর
দ়র় ি়নহি্চচব়র পিকব। শ়ন্ুির এ েনগহ্ ককরকেন
জু়ে়কমল হক ,আচ়খব ননলনী জু়হন ি়ন়্ল, কনি
কু়্ননু়ন িক়্্ু়ু়্য।ি়মনিকক়কল রকযকে কনি
িল িিি এিং ক্ ন্ি়ি ুিরস়রপ়প কনি সুন র়য
এে়ড়ও শ়ন্ুিকর রকযকে অিংখ্ কনি, ঔুন়্নিক এিং
প়িনবক। শ়ন্ুিকরর একেন নিীন উুন়্নিক হকলন

শ়ন্ুিকরর ি়নহি্চচব় একট নিি ন ু়া় জুকযকে ।এই
িংস়ট ি়নহি্ িংস্ নি ও আঞনলক ইনিহ়কির ুিখু়া
'জগ়র়গ়ননন 'ইনিুকু্ নলটল ু়্গ়নেকনর েগকির
উজল হকয উঠকে । এই জগ়র়গ়ননন ন়ুকুনাক়টর
িম়দক হকলন শ়ন্ুিকরর নিীন ি়নহনি্ক দীনিবি

নিশ়ি। শ়ন্ুির ও ননদয় িংক়্ আঞনলক ইনিহ়ি ও
ি়নহি্ চচব়র েন্ জগ়র়গ়ননন ি়নহি্ ুনরষকদর ্ত নুক়
গুরুত্ব।
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নদিীয ়্কগ আকল়চন় কর় পকয়েন শ়ন্ুির
িমককব নিন্ন কনি ি়নহনি্কর় কী়্কি ুি পক়শ
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জরি় দ্ স়নুি এই িংগীিচচব়র জকনটর শ়ন্ুিকরর

ককরকেন জিই পিকব।এই পিকব িিকচকয গুরুত্ব ক়েট
ককরকেন
শ়ন্ুিকরর
উদীযু়ন
কনি
নিদ়েব

িংগীি ি়ুন়র একট অন্িু ুীঠস়ন।অগন্ি ে়াে়াী এই পনিত়কন িবীি চচব় ককর শ়ন্ুিকরর িংগীি
ুিখর ুনরকিশকক নিকশষ়্কি উজীনিি ককর

নিশ়ি।এে়ড়ও শ়ন্ুির জুররি়্ কি্ব ক পক়নশি
'আু়কদর শ়ন্ুির'ন়ুক গ্ট ির্ী অনিনে শীষবক

জরকখকেন।পয়গ িবীি িনুনি, এল়হ়ি়দ দ়র়
অনিকু়নদি এই িবীিচচব় জকনটকি ুরী়্ গহক্র

অু়্য এ িমককব আকল়চন় কর় হকযকে। ১৮৮৪
ন্র়ক্ সযং নিশকনি রিীনন়ে ঠ়কর জনরক়কখ়কগ
শ়ন্ুির অনিকু কর়র িুয শ়ন্ুিকরর জশ়়্ িমককব

ি্িস় আকে। এই পনিত়কনর অু্্ ে়ননকযকেন' এই
িবীিচচব় জকনটর ি়কে খিক ে়ক়র িিি়কদ নিন্ন
ু়নিকষর ি়কে জুল়কুশ়র িিকখ়গ হকযকে এই পনিত়ন
শ়ন্ুিকরর ি়ংস্ নিক ুনরকিশকক জিশ ককযক িের ুকর

ুিগ দ্ন্ ননক্ু ককরকেন ।শ়ন্ুির িডি়ে়র অঞকল
রিীন ঘ়ট ন়ুক গব়র ি়ঁু়কন় ঘ়কট রিীনন়েকক
উদ্ ি ককর জলখ় আকে, ' শ়ন্ুিকরর ক়কে গব়র জখ
জশ়়্ ি় আর জক়ে়ও জনই'।এই়্কি শ়ন্ুিকরর
ি়নহি্চচব় এই েনুদ জেকক ি়ংল় িে় ়্রকির ুকু্
সিবি় পদ়কন নিকশষ়্কি ি়হ়খ্ ককরকে।
িবীি চচব়: শ়ন্ুিকরর িংস্ নির ুকু্ অন্িু
হকল় জিখ়নক়র িবীি চচব়। প়চীনক়ল জেককই
শ়ন্ুিকরর িবীিচচব়র জরওয়ে নেল। ি়ংল়র আনদ কনি
ক্ ন্ি়ি ি়র়কদকশ র়ু়য্ গ়ন জগকয নিখ়্ি হন।
ি়রুকর নিনন ি়ংল়য র়ু়য্ জলকখন।এে়ড়ও প়য
ু়ঁচশ িের আকগ শথচিন্কদি কীিব ন গ়কন হনরন়কুর
ঝড জি়কলন। শ়ন্ুির ন়ুক েনুদটকিও এই কীিব ন
গ়কনর ননেস ঘর়ন় আকে।
শ়ন্ুিকরর িি েনুদ়রি়নডকি উচ়ব িংগীকির
আির িিকি়। শ়ন্ুিকর জিশনকেি উচ়বিংগীকির গ্ী
নশলীর িব়ন ু়ওয় খ়য।শ়ন্ুিকরর এইরকু গ্ী নশলী
নেকলন র়ু র়য ও শ়্ু র়য ন়কু দিই়্ই , খ়র় একিকব
১৪হ়ি লম় ু়কখ়য়কের দি ু়কশ িকি একট়ই ি়ল
ি়ে়কিন।শ়ন্ুিকরর

নিখ়্ি

জিহ়ল়ি়দক

নেকলন

ঘনশ়্ু ুিকখ়ু়ু়্য।।শ়ন্ুির জুররি়্র গ্কহ এই গ্ী
নশলীর িনচা েীিনুন্ িংর্্ কর় রকযকে।

শ়ন্ুিকর

পেু

ি়্াথিনর

হয

২০০২ি়কল।েীিনুিখী গ়ন জক জকন ককর িুগ
ুন্ুিকবর ি়্কার গ়কনর জে়য়র আকি, শ়ন্ুতর
জিখ়কন একই়্কি শ়নুল হয একে় িনি্ জখ শ়ন্ুিকরর
খিিিু়ে নিকশষ়্কি এই ি়্া িংস্ নির ি়কে খিক হকয
ুকডনেকল়। জদখ় জগল শ়ন্ুিকরর নককশ়র কনির় কনিি়
জলখ়র ু়শ়ু়নশ খিকগর দ়নি জুকন ননকয নগট়র হ়কি িি কল
নদকযনেল জি অিশ্ই নেল ননকেকদর কনিি়গকল়কক িির
নদকয গ়ন ি়ঁু়র জচ়্। এই ি়্া িংস্ নি ি়কদর
েীিনখ়ুকনও ুনরিিব ন ননকয একিনেল। এরুর জিই
জ়্কি গ় ়্নিকয নেল শ়ন্ুিকরর িু্ পেন।অকনকক
আি়র এই িংস্ নির ্ি ল ি়্খ়্ ককর ননকেকদর েীিনকক
উশ্ংখল ককর িি কলনেল।শ়ন্ুিকর দিনর হওয় জিই
িুযক়র পেু ি়ংল় ি়্া 'অেবহীন' খ়র় জিিুয
শ়ন্ুিকরর িংগীিচচব়র জ্কা এক নিি ন ু়া় দ়ন
ককরনেল।
খনদও আনক্র নিষয এই জখ' অেবহীন' জিই ুে
চল় অেবহীন হকয ুকড নন। জিই দকলর জিনশর ়্গ িদি্ই
আে িবীি েগকির পনিনতি। জিই দকলর জিনশর ়্গ
িদি্ই আে িবীি েগকি পনিনতি। শ়ন্ুিকরর অগন্ি
ে়াকদর নিনন নগট়র নশনখকয চকলকেন।ু়শ়ু়নশ
কলক়ি়য নগট়র নশ্ক নহকিকি একট িংগীি নিদ়্লয

এ খিকগও শ়ন্ুিকর এক়নুক িংগীিচচব়র নিদ়্লয
গকড উকঠকে। দিনর হকযকে ধুদী িবীি চচব় জকন।
রিীন িংগীি চচব় জকন ু়শ়ু়নশ দিনর হকযকে ি়ংল়
ি়্া রকযকে ু়়্ি্ িবীি চচব় জকন। শ়ন্ুিকরর
এইরকু একট িংস্ নি চচব় জকন হল দিলব নুউনেক
ককলে। পনিত়কনর নশ্ক শ রিীনন়ে দ্

প়্নিি ককর আিকে'।

শুনি

ি়কে খিক আকেন ।ু়শ়ু়নশ নিনন িংগীি ননকয নিন্ন

কুবশ়ল় জিনুন়র প্্ নি জখ়গদ়ন করকেন ।িিব ু়কন
িনয দ়ি িহকখ়গীকদর ননকয একট ওকযিি়ইট দিনর
ককরকেন খ়র ু়ু্কু নিনন ি়র িবীি চচব় জক িুগ
ু্নেিীর ক়কে জুরঁকে নদকি িৎুর হকযকেন।িকি
অেবহীকনর এই িুস িদকি্র ুকি় িককলর িংগীিচচব়র
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্নিষ্ৎ অেবুত্ব হকয উঠকি ু়করনন।শ়ন্ুিকরর ি়ংল়
ি়্া গনলর অকনক িদি্ই েীিনু়রক্র ি়নগকদ
অন়্ন্ জুশ়র িকব খিক হকয নগকযকেন আি়র জক়ন
জক়ন ি়্কার িদি্ ননকেকদর িবীি চচব় জক টনককয
র়খকি নিন্ন অককব ে় জি ক়ে করকি শু

রব নুঠ ন়ট্ িংস়র উকদ়্কগ ১৭ জেকক ২৫জশ
নেকিমর ২০১৬এর াকয়দশ ন়ট্কুল় অনিনতি হকযনেল

ককরকেন।এই়্কি শ়ন্ুিকরর ি়্া িংস্ নিশ়ন্ুিকরর
ি়ংস্ নিক ঐনিহ্কক এনগকয ননকয নগকযকে একে় িলকি

ুিকখ়ু়ু়্য।শ়ন্ুিকরর ন়ট্চচব় জক এনগকয ননকয জখকি
শ়ন্ুির রব নুকঠর ন়ট্ উৎিি নিকশষ গুরুত্ব ্ত নুক়

জক়কন় নদু় জনই।

ু়লন ককর আিকে।শ়ন্ুির ি়গআঁচড় ক়কে ি়র
ি়গ়নি়নড আেও ্গপ়য অিস়য অহীন জচরুিরী স্নি

শ়ন্ুিকরর িংগীিচচব়র একট আনবক হকল় ক়ি
ি়্া।নিন্ন ক়ি ি়কদর িমত্ব ননকেকদর উকদ়্কগ দিনর
কর় ক়কির ি়্া এর ু়ু্কু শ়ন্ুত্ব ি়ংস্ নিক
ঐনিহ্কক
এনগকয
ননকয খ়ি়র
জচ়্
ককর
খ়ক্ন।ি়ু়র্ি জদখ় খ়য নককশ়র-নককশ়রীর় এই
ুরকনর ক়ি ি়্া এর পু়ন িদি্। এই ুরকনর িঙিদ
একট পয়কির ু়ু্কু শ়ন্ুত্ব নককশ়র-নককশ়রীকদর
ুকু্ এক ুরকনর শ্ঙল় জি়ু দিনর হক্ খ় ি়কদর
ুরিি্ পেকনর ু়কেয। শ়ন্ুিকরর ি়্া গনলর ুকু্
অন্িু

হকল়

'শ়ন্ুির

িংগীি

এক়কেুী'।আকে

শ়ন্ুিকরর ি়ংস্ নিক িংস় র়নগনী। এই িংস়ট
শ়ন্ুিকরর ধুদী িবীি চচব় জক এনগকয ননকয জখকি
নিকশষ ়্কি ক়ে ককর চকলকে।পনিিের শীি ক়কল এই
িংস়টর ননকেকদর িদি্ িহকখ়কগ নিন্ন গ্ী নশলী
িুনকয শ়ন্ুিকরর ধুদী িবীি চচব়র আির
িি়ন।এ়্কি শ়ন্ুির এই চঞল খিকগও ়্রিীয শ়সীয
িংগীকির চচব় জক ুকর র়খকি নিকশষ ়্কি িৎুর ।এই
িুস ক়রক্ শ়ন্ুিকরর ি়ংস্ নিক ঐনিহ্ এি িু্দ।

ন়ট্চচব়: ন়ট্চচব় শ়ন্ুিকর একট নিকশষ স়ন
অনুক়র ককর আকে। শ়ন্ুিকরর ন়ট্চচব়র অন্িু
ি্নকর হকলন নটিতখব অহীন জচরুিরী, ননুবকল্ি ল়নহডী

পুতখ।আি়র স়ুীনি়-ুরিি্ িুকয গ্ন়ট্ িংকঘর
প়্কি শ়ন্ুিকরর ন়ট্চচব় গুর ি্নদ ু়য। ন়টককর
পনিকখ়নগি় ,ন়ট্ উৎিি প্্ নিকি জকন ককর অকনক
নিখ়্ি অন্কনি় শ়ন্ুিকর একিকে। ন়ট্ক়র জকরনশক
চ়্ট়নেবকক শমি নুাস্নি ুিরস়র এ ্ত নষি
ককরকেন।শ়ন্ুিকরর ন়ট্চচব়র ইনিহ়কি জকরনশক চকিি্
ুিরস়রপ়নপ এক নিি ন িলক খিক করল এই নিষকয জক়ন
িক্হ জনই। এর দ়র় শ়ন্ুিকরর খিিিু়ে প়্নিি

শ়ন্ুির ু়িনলক ল়ইক্রী ুযদ়কন।আ্েব়নিক
খ়্নিিমন ন়ট্ি্নকর ুননুিকরর রিন নিয়ু এে়ড়
ুকঞ নেকলন শ়ন্ুিকরর পিী্ ন়ট্ক়র নুনি

িহন ককর চকলকে। শ়ন্ুিকরর ন়টককর দলগনল পনিননযি
ি়কদর চচব় চ়নলকয খ়ক্।শ়ন্ুির আেও এই িংস্ নি চচব়
জক িকয ননকয চকলকে।
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