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     ABSTRACT 

নদদা জজরায াদযফাদযক ও জগাষ্ঠীককদিক জারাদকেয কে প্রা প্রদতদি ফাঙাদর দযফায দযদচত। ‘জার’ থথাৎ নীচু 

জদভকত জন্মা ফকর এআ দকেয প্রধান উকযণকক জারা ফরা । নফাখ-এয ন্তগথত ভারাকায জাদত এআ দকেয কে 
মুক্ত। এযা ছাড়াও স্থানকবকদ এফং ভকয দফফতথকন নানা ্প্রদদাকয ভানুল এআ দকেয কে দনকজকদয মুক্ত ককযকছ। জারা 
গাছকক খণ্ড ককয জককি োেী জুকড় ততদয  এয জ যর দেরু। দে দনভথাকণয প্রধান উকযন র জাজা অকাকযয 
ছুদয ফা ‘কাআত’। এআ দকেয প্রধান উৎাদদত দ্রফয ভারা, জিায, ভূদতথাজ, প্রদতদি ভােদরক নুষ্ঠাকনয প্রদতকধভথী। তীত 
জথকক ঔদনকফদক ভ মথন্ত প্রাদনক াকনয ংকমাগীন স্থানী ভানুলযা দছকরন এআ দকেয রুকায। এভনদক 
অগত উদ্বাস্তুকদয কনকক ফয এফং ফাদ কািাকনায জনয ফৃত্তাকায দবগভকনয ভাধযকভ এয কে মুক্ত । দকন্তু নব্বআ-
এয দক জথকক দবরুদচয দযফতথন এআ দকেয ক্রভাফনদতয কাযন নুন্ধাকনয চচথা অঞ্চদরক আদতাকক ভৃদ্ধ কযকফ।   
 

              : জারা, ভারাকায, প্রজুদক্ত, উদফাস্তু, দবরুদচ, ফনভন।  
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নদদা জজরায াদযফাদযক ও জগাষ্ঠীককদিক জারা 
দকেয কে প্রা প্রদতদি ফাঙাদর দযফায দযদচত। এআ 
দেদি াদযফাদযক কাযণ কনক দযফাকযয ককরআ জারা 
দকেয াকথ জদড়ত। অফায জগাষ্ঠী ফা ্প্রদদাগত দে 
জকননা ‘ভারাকায’ জাদতয জাত ফযফা এআ জারা দে ফা 
জারাজাত দ্রফয উৎাদন কযা।  জার থথাৎ নীচু জদভকত 
জন্মা ফকর একক জারা ফকর। এআ জরা-জদভকতআ নযানয 
উদিকদয কে জারা নাভক জরজ উদিদ অনা অদন 
জন্মা। ফীজ জথকক তজযষ্ঠ-অলাঢ় ভাক চাযা , ফলথা এআ 
গাছ খুফ তাড়াতাদড় ফাকড়। ফরা  জারা গাছ ফাকড় 
অভকনয (ধান) াকথ। ফকড়া ওায াকথ গাছদিয 
ভাঝখাকনয রু কাণ্ড পুরকত থাকক, এদিআ জারা নাকভ 
দযদচত। এআ জারা দুযককভয - ১) চার জথকক ওা 
বাকতয ভকতা পুকর াদা  ফকর ‘বাত জারা’। ২) 
কাঠকারা র কাণ্ড না পুকর ক্ত ফস্থা থাকা জারা। 

 
জগৌযীুয ঞ্চকর প্রচদরত দফলদযয গাকন কুুঁদরায জন্ম 

ফা ভাদরকদয দফলক তথয াওা মা। কুুঁদরা র জারা 
অয ভাদর ফরকত ভারাকায মাযা নফাখ-এয ন্তগথত। 
গীকত কুুঁদরায জন্মফৃত্তান্ত র-কুুঁদরা জদফযাজ আকিয 
বানতথকী দছকরন। একদদন নাকচয ভ ফানাুকযয দদকক 
দফকলবাকফ তাকাকনা জদফযাজ আি কুুঁদরাকক া জদন 
এআ ফকর-‘তুদভ জদফবা দফত্র ককযকছ, ৃদথফী-জত দগক 
ফৃক্ষরূক জন্মগ্রণ কযকফ। দকন্তু কুুঁদরায দভনদতকত ান্ত 
ক জদফযাজ ফকরন তুদভ ফৃক্ষ কফ দঠকআ তকফ নফুকন 
ভাদরয স্পকথ দফত্র ক ভানফ ভাকজ ূজয ক 
থাককফ’।১ নয ভকত কুুঁদরা জদফকনযা দছকরন। ুযকদয 
স্বগথযাজয অক্রভণ কাকর কুুঁদরা জকরয নীকচ অত্মকগান 
ককযন এফং জখাকনআ কুুঁদরা গাছ রূ ধাযণ ককযন। 

 
জারা দেী ও জাদত : 

একদি দফকল জাদত জারায কাজ ককয থাককন। তাযা 
ভারাকায এফং তাকদয দদফও ভারাকায। নয জাদতয ভকধয 
উত্তযফকে যাজফংী ্প্রদদা মাযা ‘ভাদর’ নাকভ দযদচত। 
দদক্ষণফকে জৌন্ড্রক্ষদত্র ্প্রদদা জারায কাজ ককয। নদদা 
জজরায কৃষ্ণনগকয ফাগদদ ্প্রদদা এফং নদদায ফীযনগয 
অয দদক্ষণ চদব্ব যগনায জনগকয অচামথ ব্রাহ্মণও 
জারায কাজ ককযন। যাঢ় গকফলক ভাদনকরার দংকয 

ভকত, জছািনাগুকযয ভার ফা ভার াাড়ীা জাদত যাঢ় 
ঞ্চকর এক ধীকয ধীকয ভারাকায ্প্রদদাক দযণত 
ককছ। যাঢ় ফকে তাযা ভাদর, ভারাকায, ভারুায, ভল্লফীয, 
িকাকযয কাজ ককয। ভারজাদত উত্তযকণয কথ তফষ্ণফী 
প্রবাকফ অজককয ভারাকায জাদত ককছ ফকর ধযা । 

জারা দকেয াকথ দফবন্ন জাদত জদড়ত থাককরও 
এভনদক উত্তযকণয কথ কনক জাদত ফৃদত্তককদিক ভারাকায 
জাদত দককফ দযগদণত করও শুদ্ধ ভারাকায জাদতআ র 
এআ জারা দকেয রূকায। াধাযণত ুস্পাদদ দদক মাযা 
ভারা যচনা ককযন তাকদয ভারাকায ফরা । মাযা জারা 
দদক নানা জৌদখন দ্রফয ততদয ককয তাকদযও ভারাকায ফরা 
। তাযা জারা, ুতা, কাগজ, অঠা ও যকঙয াাকময 
াদত, পুর, ুতুর, জনৌকা চাুঁদভারা, ঝারয আতযাদদ ততদয 
ককয জভরা ও াি ফাজাকয দফদক্র ককযন। দব্রদি অভকর 
একদয ততদয জারায িুদ জফ জনদপ্র দছর।২ ভগ্র ফাংরা 
ছাড়াও অাভ ও ওদড়া প্রকদকও ভারাকায জাদতয দিত্ব 
জদখা মা। কৃষ্ণনগয কযয জককি ঞ্জনা নদীয উত্তয 
াকড় ফাগাড়া জাদতকত ফাগদদ ্প্রদদাকয ফা। একদয 
জাত ফযাফা ভাছধযা। জারাকক ভাছ যাখায াদড়য গাক 
জফুঁকধ াুঁদড় জকর বাদক যাখায কাকজ ফযফায কযত। 
জারায জভাঠা জফুঁকধ ভাছ ধযায জার বাদক যাখত। 
এবাকফআ একদদন তাযা জারাকক ফৃদত্ত দককফ গ্রণ ককয। 
এখন তাযা জজরায দফখযাত জারা দেী। কৃষ্ণনগকয প্রদত 
ফছয ফাদড় অয ফাকযাাদয দভদরক -জদকড়ক জগদ্ধাত্রী 
প্রদতভা । এয ভকধয ফাগাড়ায প্রদতভা ভণ্ডক দবড়  
জারায কাজ জদখায জনয।৩ 

কাকজয দ্ধদত ও প্রমুদক্ত :  

জারা গাছকক ভাভকতা খণ্ড ককয জককি ওকযয 
াতরা ফুজ জখাা জচুঁকছ ফাদ দদক জারায াদা ং 
াওা মা। জআ িুককযাকক চরদত বালা ফকর ‘াদত’, 
এগুদর জুকড় ততদয  দেরূ। জারাকক জককি জম 
িুককযাগুকরা ততদয  তায নাভগুদর র-কুদ, গুকনা, ঢযা, 
াদত, কাুঁকড়া ফা চযন। জারায কাকজ দুদি দে-দ্ধদত 
নুযণ কযা । একদি বাস্কমথ দ্ধদত নযদি দচত্রকরা 
দ্ধদত, প্রথভদি ভূদতথ, জখরনা, ভুকুি, পুর, পর, াদখ, 
জীফজন্তু, ভুকখা আতযাদদ। দদ্বতীদি, জদফকদফী, নকা, ভুখড়া 
আতযাদদয দচত্র ঙ্কন কযা।৪ 
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কাকজয মন্ত্রাদত : জারায কাকজয প্রধান ও একভাত্র মন্ত্র 
র দ আদঞ্চ রম্বা অয দুআ আদঞ্চ চওড়া জাজা অকাকযয 
ছুদয, মাকক ‘কাআত’ ফা কাত ফকর এদি কখকনা কখকনা 
ফাুঁকাকনাও ।৫ এছাড়া জছাি অকাকযয কককদি ছুদয, রু 
জরাায রকা, কাড় কািায কাুঁদচ আতযাদদ মন্ত্র প্রকাজন 
। উকযণ দাকফ রাকগ ফাুঁকয কাদঠ, ভদায অঠা, 
খফকযয কাগজ, যদঙন কাগজও যং-তুদর। 

জারায কাজ : নদদা জজরা তথা াযা ফাংরা ফাকযা ভাআ 
জকান না জকান জরৌদকক ও াভাদজক নুষ্ঠান । জআ ফ 
নুষ্ঠান াজাকনা অয প্রতীক দাকফ জারায কাজ । 
এআ দাকফ কাজকক কককদি বাকগ বাগ কযা মা—৬ 

১) দফলগত ফা উৎন্ন দ্রফয 
২) জদ ফা ঞ্চর থথাৎ জবৌকগাদরক ফস্থান। 
৩) নুষ্ঠানগত থথাৎ জকান ভাক কী ারা-াফথণ জআ 
দককফ। 

জারাদকেয উৎাদদত দ্রফয গুদর রঃ              , 
           ও         ,        ,         ,           

জারায ভারা : একদি াধাযণ জারায দপতা জদড় পুি 
ফাুঁকা ুকতা গাুঁথা ুকতায প্রান্ত দুদি দগি দদক ভারায ভকতা 
কযা । এদিআ জারায ভারা; জরৌদকক নুষ্ঠান, ভেরঘি, 
দফত্র গাকছ এদি জদওা । নুষ্ঠাকনয নযানয 
উকযকণয ভাকঝ জারায াদা যং অয অকায নয ভাত্রা 
জমাগ ককয শুদ্ধতায প্রতীক দাকফ। 

জারায পুর ও পুরভারা : দতন আদঞ্চ একিা জারায খন্ডকক 
ভাঝখাকন ুকতা দদক এুঁকি ফাুঁধকর পাদরগুদর ছদড়ক দগক 
কদভ পুকরয অকায জন। এআ পুর এককবাকফ ফা নয 
জকাকনা জারায কাকজ জুকড় ফযফায কযা । এছাড়া 
জারা জককি চিভদল্লকা, দ্ম, যজনীগন্ধা, এআ যকভ নানা 
ধযকনয পুর কাদযগযযা ককয থাককন।  

ধভথছাতা : নদদায কৃষ্ণনগকয ফাগাড়া ভাঘ ভাকয ধকভথয 
গাজকন ধকভথয ছাতা জদওা । ছাতাদি জারায কা জককি 
জগার ককয ফানাকনা। ছাতায ফাুঁি কযা  ফাুঁকয কাদঠ 
দদক। এআ ছাতা দদক কাভনা কযা  মাকত গযকভয দদকন 
দপ্র জদফতায গাক তাত না রাকগ। 

রক্ষ্মীঝাযা : একদি দগুঁি জথকক চাযদি যদঙন ডুকভা জারায 
ভারা ওয দদকক জারায গুকনায জচৌককা একিা জেকভয 
ভকধয দদক অযও খাদনক ঝুকর মাওা ভারাগুদরয জল 

প্রাকন্ত কদভপুর জজাড়া। জকাজাগদয রক্ষ্মীূজা এআ ঝাযা 
রাকগ ফকর একক রক্ষ্মীঝাযা ফরা । মকায-পদযদুয 
জথকক নদদা জজরা অগত দধফাীযা এআ ঝাযা ফযফায 
ককয থাককন। 

চাুঁদভারা : াধাযণ জথকক াধাযণ নকা ভদন্ডত চাুঁদভারা 
ততদয ককয থাককন জারায কাদযগযযা। জছাকিা জচৌককা ককয 
কািা কা দতন িুককযা ুকতায দুআ া দদক রাদগক 
জদওা থাকক। কাক যং রাগাকনা । চাুঁদভারায নীকচয 
দদকক দুদি কদভপুর থাকক। জগারংক নকা, জদফকদফীয 
নাভ, প্রতীক জদওা থাকক। ূজা নুষ্ঠাকনয একদি 
তযাফযকী ে এদি। 

াদত জভৌড় : নদদা জজরায কৃষ্ণনগকয আতু ূজা জারায 
ততদয প্রতীক জদওা  আতুয যাকত।  

জিায : ফাঙাদর ভাকজয দফফা াভাদজক নুষ্ঠাকন জিায 
একদি তযাফযকী দ্রফয। দফকয ভকতা াদভজক 
নুষ্ঠাকনয কে তাআ জারা দকেয নাভ োেী বাকফ 
জদড়ত।  জিাকয জম নকাগুকরা জদখা মা তা র ভাছ, 
দ্ম, ভূয, ঘি, প্রজাদত আতযাদদ।  

চাদর ফা ছিা : দফদবন্ন ধভথী উৎকফ জদফ-জদফীয প্রদতভায 
জছকন জগারাকায জম ফস্তুদি থাকক তাকক চাদর ফা ছিা ফকর। 
এদি ছ যককভয  জগারচাদর, ভদিয চাদর, ভঠচাদর, 
ানচাদর, কুকরাচাদর এফং থাকচাদর। ফ চাদরযআ ভূর 
কাঠাকভা ফাুঁকয । তায ওয খফকযয কাগজ অঠা দদক 
এুঁকি তায ওয জারা দদক নকা কযা । ষ্টাদ 
তকক খড় জফুঁকধ ভাদিয প্রকর রাদগক প্রদতভা দনভথাকণয 
জম প্রথা ূচনা কদছর তায াকথ ভতা জযকখ ততযী  
চাদর, এখাকন জম দচত্র যচনা কযা  তা-আ চারদচত্র।৭ 

ভূদতথ াজ : ফাোদরকদয অযাধয জদফীপ্রদতভায জরৌদকক নাভ 
‘জদফী’ ভূদতথ। এআ জদফী ভূদতথ দক্ত অয জৌিকমথয দভদরত 
রূ। এআ প্রদতভায াকজ শুদ্ধ ও দফত্রতায প্রতীক দকফকফ 
জারায কাজ প্রাধানয া। এখাকন অফযণ, অবযণ, অয 
চাদরয াজুময যাখায দযকেনা ককয থাকক দেীযা।  

ভণ্ড াজ : াভাদজক, াদযফাদযক জথকক ূজাচথনায জনয 
নানা ধযকনয ভণ্ড ততদয । এআ ভণ্ড জ্জায জনয 
জারায ততদয নকা ফযফায কযা । এগুদর রংকায 
ধভথী জমভন  জতভদন দৃয কথাও যদচত ।  
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তাদজা : নদদা জজরায ীভান্ত ংরগ্ন ভুদরভ ধুযদলত 
গ্রাভগুদরকত ভযকভয উৎকফয ভ স্মযণ উৎফ দককফ 
তাদজা ফযফায ককয।  

রক্ষ্মীয ভুখড়া : নদদা জজরায কৃষ্ণনগয, জতট্ট ঞ্চকর 
অদিন ভাক জকাজাগদয রক্ষ্মীূজায ভ জারায ততদয 
ভুখড়া ফযফায কযা ।  

ভার াাদড়া ভুকখা : নদদা জজরায জতট্ট থানায 
নপযচিুয গ্রাকভ ভারাাদড়া জনকগাষ্ঠীয ভকধয এক 
ভুকখা নাচ জদখা মা এফং এআ ভুকখাদি তাযাআ ততদয 
ককয।  

জারায ুতুর নাচ : নদদা জজরায াুঁখাদরয জছাকিা 
ভুড়াগাছা, যানাঘাকিয ফকড়াকফদড়া, জতট্ট-য কাঠাদরা গ্রাভ 
এআ দতনদি জাগা জারায ুতুর ততদয ।  

     কাকরয দনকভ প্রদতদি দে জক্ষকত্র অধুদনকতা ও তায 
কয উত্তয অধুদনকতায প্রবাফ কড়কছ। জারায দে ও 
তায ফযদতক্রভ ন। অধুদনকতায পর স্বরূ জাদতগত গণ্ডীয 
ফাআকয এফং প্রথাগত ককভথয গণ্ডীয ফাআকয জারা দকেয 
দফিায রক্ষ কযা মা। প্রদতভায চাদরকত জারায দযদরপ, 
শুধুভাত্র জারা দ্বাযা দনদভথত প্রদতভা ফা উত্তয অধুদনকতায 
প্রবাকফ জারায জখাা দদক করকাতা দথভ যাকবদরন 
ততদযও কত জদখা দগকদছর। কৃষ্ণনগকযয ফাগাড়া 
জারাদেী জারায অধুদনক ভকডর ততদয ককযকছন। তায 
কাকজ স্বাবাদফক বাকফআ কৃষ্ণনগকযয ভাদিয কাকজয প্রবাফ 
কড়কছ। জারা দেীযা জম অচায দবদত্তক জম দচযাত দ্রফয 
উৎাদন কযত যফতথীকত তাকদয প্রদতবা প্রকা া 
মু্পণথ জারায ভূদতথ দনভথাকণ। তা কত্বও জফদযবাগ কাদযগয 
দতককষ্ট দদন কািান। দক্ষায ায কভ থাকা নয কাকজ 
তাকদয জমাগদাকনয ুকমাগ কভ। জারা দকেয ফাজাকযয 
চাদদা জদকখ জকাথাও ভারাকায জগাষ্ঠীয ফাআকয জথকক জকউ 
এআ কাজ দখকছ অফায বদফলযৎ ম্ভাফনায জকাকনা আদেত 
না াওা ভারাকায জগাষ্ঠীয নতুন প্রজন্ম এআ দকে 
এদগক অকছ না।৮ াাাদ জারায উৎাদন কভ, 
দফকে জ্জা দ্রকফযয উিফ, াংগঠদনক জচতনায বাফ 
একদয জীফনমাকনয ধাযা কনক জক্ষকত্র এখনও 
প্রান্তফাীয ভকতা যক জগকছ। 

নদদা জজরায জারা দকেয উিফ, দফকা ও 
ক্রভাফনদতয কাযণ নুন্ধান কযকত দগক জদখা জগকছ 

স্থানী জক্ষকত্র ফয দফকনাদন এফং ধভথী ও াভাদজক 
উৎফ, অচায নুষ্ঠাকনয কে এআ দকেয উিফ ও দফকা 
জদড়ক দছর। এআ দকে স্থানী ভানুলযাআ কাদযগয দককফ 
কাজ কযকতন এফং শ্রদভক খুফ জফদ দযকায ত না। 
জমিুকু কমাদগতায প্রকাজন ত তা দেীয দযফাকযয 
ভদরাযা ফা জছাকিা দযযাআ ককয দদকতন। জদ বাকগয 
য ওায ফাংরা জথকক জমফ উদ্বাস্তু ভানুলযা জজরা এক 
কৃদল শ্রদভককয কাজ কযকতন তাকদয ভকধয জকউ জকউ 
ফয ভ কািাকনা  এফং ভানদক ফাদ কািাকনায 
জনয কনক ভ জারায কাজ দখকতন ও কযকতন। 
যফতথীকত তাকদয ভকধযআ কককজন দেী ক উকঠদছকরন। 
এক ভ ভগ্র নদদা জজরা প্রা ৭০-৮০ দিয ভত 
ুতুর নাচ জদখাকনায দর দছর। এআ দরগুদর জজরা  
ভগ্র ফাংরা এভনদক ফাআকযয যাকজযও ুতুর নাচ 
জদখাকতন। এআ দরগুদরকত জারায ুতুকরয জজাগান ও 
জভযাভকতয জনয কনককআ কাদযগকযয কাজ কযকতন। 
তাছাড়া ুতুর নৃতযনাকিযয দৃযিও যচনা কযকতন।৯ 
কনক দেী দুগথাূজায যাকণ্ডরও াদজকদছকরন। নদদা 
জজরা এআ দকে উৎকলথতায ভকার দছর ১৯৬০ এয 
দক জথকক ১৯৮০-এয দক মথন্ত। এআ ভকআ জজরায 
কককজন খযাত নাভা জারা দেী দছকরন- পুদরায জগফনু্ধ 
দং, াুঁখাদরয ভযকৃষ্ণ দা, কৃষ্ণ নগকযয ফাদর নাথ, 
তন ার, জগৌতভ ফাগ; কাদরগকঞ্জয ুফর ভারাকায, 
ফগুরায যাভর ভণ্ডর, কাঠাদরায যদঞ্জত দফিাা্ প্রভুখ। 
একদয ভকধয কনক স্থানী দেীয াাাদ উদ্বাস্তু  দেীও 
দছকরন। এক ভ স্থানী দদযদ্র এফং অগত উদ্বাস্তু 
ভানুলকদয দাদযদ্রযদিষ্ট জীফকন জারা দে দকছুিা তফদচত্রয 
দনক একরও ১৯৯০-এয দক জথকক এআ দকেয 
ক্রভাফনদত শুরু । ভকয দযফতথকন ভানুকলয দফকনাদন 
দবরুদচয দযফতথন এফং দেী দযফাকযয যফতথী 
প্রজকন্ময এআ কাকজ নীা ও দযফতথনীনতা এআ 
ক্রভাফনদতয ভূর কাযণ।  

নদদা জজরায জারাদে গৃস্থ ংগদঠত দে করও 
কখনআ তা ংগদঠত দকেয অওতাবুক্ত কত াকযদন। 
পকর এআ দেদি কু্ষদ্র দযকয জরাকচচথা দককফআ জথকক 
জগকছ। এআ কাযকণআ স্বাধীনতায য জকি ফা যাজয 
যকাকযয তযকপ এআ দকেয উন্নকনয জনয জকাকনা 
উকদযাগ ফা কভথূদচ জদখা মাদন। জমকতু কৃদল ফা নযানয 
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কাকজয াক ফয ভ মাকনয জনয এআ দকেয 
দফকা কদছর তাআ এয াকথ মুক্ত দেী ফা শ্রদভকযা 
ংগদঠত ক দনকজকদয দাদফ দাওা অদা কযকত ক্ষভ 
দন। ১৯৯০-এয দক জথকক বাযতী থথনীদতকত শুরু 
ওা দফিাকনয কে এআ দকেয প্রতযক্ষ জকাকনা ম্পকথ 
দছর না। দকন্তু দফিাকনয পকর দফদবন্ন গণ-ভাধযভগুদরয জনয 
ভানুকলয দফকনাদন ভাধযভ ও দবরুদচয দযফতথকনয কে 
কে এআ জরাক দেদি ক্রভ জরাকচকু্ষয ন্তযাকর চকর 
জমকত থাকক।  
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