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উত্তরবঙ্গ এক আশ্চর্ য ভূ-খন্ড প্রাচীনতায় নৃতাত্বিক ত্ববষযয় বহু ভাষার সংত্বিশ্রযন, আর্ য সািাজিক ত্ববত্বভন্নতায় এ-এক 

আশ্চর্ য ভূত্বিখণ্ড, বহৃৎবযঙ্গর প্রর্ি সভযতার আয া জ্বয ত্বি  উত্তরবযঙ্গ, সভযতার অগ্রগত্বতর ককান ত্ববযেষ অঞ্চয  

কখযনা এযগায়, কখযনা ত্বিত্বিযয় র্ায় । এই অঞ্চয  এখন ত্বকিুটা কিিযন (১) উত্তরবঙ্গ ব যত িূ ত ৬টট | কি াযক 

কবাঝাযনা হযয় র্াযক, র্র্া দাজিযত্ব ং, ি িাইগুত্ব়ি, ককাচত্ববহার, উঃ ও দঃ ত্বদনািিুর এবং িা দহ বতযিাযন অবেয 

উত্তরবযঙ্গর কি ার সংখযা ৭টট ি িাইগুত্ব়ি কি াযক প্রোসত্বনক কাযির িনয ত্ববভক্ত কযর আত্ব িুরদুয়ার নাযি 

একটট িরৃ্ক কি ার সৃটি হযয়যি, র্াইযহাক, উত্তযরর তর্াকত্বর্ত এই ৭টট কি ার িযযয ি িাইগুত্ব়ি কি ার একটট 

ভূ-প্রকৃত্বতগত ববত্বেিয রযয়যি, ত্বচর সবুযির কদে এই কি া, িাহা়ি, নদী, বন আর ত্বদগন্ত ত্ববস্তৃত সিতয  এর 

রযয়যি ববত্বচযযযর সিাযরাহ, িাহা়ি, িা ভূত্বি এখাযন ত্বিযেযি ত্বহিা যয়র িদতয (২) ১৭৬৫ কর্যক ১৭৭৩ খ্ীঃ ির্ যন্ত 

কিির করযনয র িরীি ও ির্ যযবক্ষযনর কর্যক কবাঝা র্ায় কর্, ২৬,° উত্তর অক্ষযরখা কর্যকই কিাটািুটট ো , 

খযয়যরর িঙ্গ  শুরু হযয় গভীর অরযনয ত্বিযে কগযি, এবং ঐ অরযনযর উযধয ত্বহিা য়, ি িাইগুত্ব়ির অত্বযকাংে ভূ-

ভাগ ও ওই অক্ষব যয়র িযযয (৩) সুতরাং প্রকৃত্বতগত ত্বদক কর্যক এই কি া কর্, এক অননয কসৌন্দযর্ যর অত্বযকারী তা 

ব ার অযিক্ষা রাযখনা একই সাযর্ প্রকৃত্বতগত ত্বদক কর্যক ি িাইগুত্ব়ি কি াযক কর্ সবতন্ত্র দান কযরযি তা উযেখ 

করযত হয় র্াই কহাক ১৮৬৪-৬৫ সা  নাগাদ ত্বিতীয় ভূটান রু্যধর ফয  আিযকর ডুয়াস য অঞ্চ  প্রর্ি বঙ্গযদযের 

রািননত্বতক, প্রোসত্বনক িানত্বচযযর সযঙ্গ রু্ক্ত হযয়ত্বি , তার িূযব য কখযনা ভূটান, কখযনা ককাচত্ববহার কখযনা 

কািরূি,প্রাগ্ কিযাত্বতষিুর কখযনা ত্বতব্বযতর অযীন ত্বি  ১৮৬৯ সায  ি িাইগুত্ব়ি কি া গটিত হওয়ার ফয ই 

আিযকর উত্তরবযঙ্গর িন্ম হযয়ত্বি  এবং আিযকর উত্তরবযঙ্গর উত্তরাংযের অযনক অংে (কদেীয় রািয 

ককাচত্ববহার বাযদ) বযঙ্গর ত্বিটটে প্রোসত্বনক িানত্বচযযর অন্তযভূক্ত হযয়ত্বি  (৪) সুতরাং রািননত্বতক কারন কতা বযটই, 

একই সাযর্ প্রকৃত্বতক কারযনও এর সীিানা কখযনা সঙ্কুত্বচত হযয়যি, আবার কখনও প্রসাত্বরত হযয়যি এবং এই 

সীিানা ত্ববনযাযস একটা প্রযান ভূত্বিকা ত্বনযয়যি উত্তরবযঙ্গর নদ নদীগুত্ব  এককায  ককােীনদী ত্বি  উত্তরবযঙ্গর 

িজশ্চি সীিানা এখন তা অত্ববশ্বাসয িযন হযব, ইংযরি োসযনর আত্বদরু্যগ কগায়া িা়িা ত্বি  রংিুর কি ার একটট 

িহকুিা ইংযরিোসযনর আত্বদরু্যগও এই এ াকার নাি ত্বি  ‘রািোহী-কুচত্ববহার ত্বডত্বভেন (c) র্াইযহাক 

ি িাইগুত্ব়িযক কি া সদর গিন করবার িত্বরকল্পনা ইংযরিযদর ত্বি , তযব অবেয একর্া টিক কর্, ইংযরিযদর 

ভারযত আগিযনর ির প্রার্ত্বিক িযব য ি িাইগুত্ব়ি নাযি ককান িনিদ গয়ি ওযিত্বন বরং তার িত্বরবযতয িয়নাগুত্ব়ি 

নািক একটট স্থাযনর অজিি  ক্ষয করা ত্বগযয়ত্বি  র্া ত্বি  ভূটান রািা কতৃযক োত্বসত, আর ি িাইগুত্ব়ি অঞ্চ টট 

ত্বি  বত্তযিান রািগঞ্জ ব্লযকর সুখানীর অন্তগ যত অবেয সুখাত্বন গ্রাযির বত্তযিান ককান অজিি না র্াকয ও এর নাি 

কোনা র্ায় ইংযরিরা ি িাইগুত্ব়িযক কি া সদর ত্বহযসযব গয়ি কতা ার িত্বরকল্পনা গ্রহন করয  এর গুরুি বজৃধ 

িায় (৬) র্াই কহাক ইংযরিরা অবেয ি িাইগুত্ব়ি কি া গটিত হবার বহু িূযব যই কসনা িাউত্বন বতরী কযরত্বি , 

বতযিান েহযরর দত্বক্ষযন ত্ববো  এ াকা ত্বনযয় কযান্টন কিন্ট এ াকা বতরী কযর এবং এখাযন িদাত্বতক এবং অশ্বাযরাহী 

বাত্বহনী কিাতাযয়ন কযরত্বি , উঃিূঃ কর্যক খািনা আদায় এবং ঐ এ াকার বাত্বনিয সম্ভবনা ির্ যযবক্ষন করার িনয 

খুব কি িনবসত্বত ত্বনযয় এই ত্ববো  এ াকার িূব যত্বদযক ত্বি  ত্বতিা নদী, উত্তযর রািবা়িী িা়িা, দত্বক্ষন এবং িজশ্চযি 

েসয উৎিন্ন উিরু্ক্ত িত্বি, নতুন েহর গয়ি ওিার এটাই উিরু্ক্ত স্থান ত্বহযসযব ত্ববযবত্বচত হয় (৭) একই সাযর্ 
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ববকুণ্ঠিুর িরগনায় ক াক বসত্বত তখন ত্বি  প্রত্বত বগ যিাইয  ৩৫০ ত্বকন্তু িজশ্চযি দুয়াযর িায ৫০ কর্যক ৬০ (৮) আর 

সবই িঙ্গ  িযায ত্বরয়া ও বনয িন্তুর আড্ডা, ত্ববষয়টটর একটু ত্ববযেষন করা দরকার, ি িাইগুত্ব়ির ি া িঙ্গ , নদী 

না ার কদে, কি া গিযনর িূব য কর্যক এ এ াকায় প্রত্বসজধ কা াজ্বর, গ গন্ড ও িযায ত্বরয়ার, বাত্বষ যক তািিাযা ৪০ 

ত্বডত্বগ্র কর্যক ৯০ ত্বডগ্রী এবং বটৃিিাত ১৪০ কসত্বি কর্যক ২০০ কসত্বি হওয়ায় এ এ াকায় সযাতযসেঁযত ভাব প্রায় সারা 

বিরই বিায় র্াযক। িাব যতয অঞ্চ  বয  বেযতযর ভাব কবত্বে, ক াকিনও তাই সহযি ত্ববত্বভন্ন করাযগর ত্বেকার হয় 

িযায ত্বরয়ার িীবানু কতা এযি ায় সব যয িত্ব়িযয় র্াকত এবং বতযিাযনও তা সম্পনূ যরূযি ত্বনিূ য  করা হয়ত্বন () ফয  

িনবহু  স্থাযন েহযরর স্থান ত্বনব যাচন করা হযয়ত্বি  এখাযন একটট ত্ববষয় উযেখ করা প্রযয়ািন ভূটানী বযবসায়ীরা 

বৎসযরর ত্বনত্বদযি সিযয় িাহা়ি কর্যক কনযি এযস িজশ্চি ডুয়াযস যর উির ত্বদযয় রংিুর ির্ যন্ত সংগ্রহ করা িনয ত্বনযয় 

কর্ত িযল্পে ত্বি  এই ভূটানীযদর িেি ত্ববক্রয় ককন্দ্র। ত্বতব্বতী ভাষায় িযল্পে েব্দটটর উৎস কি-ক -কি-শ্বর (JE-LE-

PE-SWAR) অর্ যাৎ িেি ত্ববক্রয় ককন্দ্র (১০) এর কর্যক স্বাভাত্ববক ভাযবই একটট প্রশ্ন উযি আযস তযব ত্বক কভাট 

ত্বতব্বযতর সাযর্ এ নাযির ককান কর্াগাযর্াগ আযি, কভাট ত্বতব্বযত িাই - 

 

1)   JE-LE                       PE                 SWAR 

               ত্ববত্বনিয় ককন্দ্র         উ  বা কম্ব  বা গরি বস্তু      িূব যত্বদক 

 

কিয যির অর্ য দা েঁ়িায় ভারযতর িূব যত্বদযক কম্ব াত্বদ গরি জিত্বনস ত্ববত্বনিয় ককন্দ্র । 

 

2)   JE-LE-PE                      GO                          RI 

            িূব যবৎ                     দরিা/দুয়ার                    িাহা়ি 

 

                অর্ যাৎ িাহায়ি র্াবার কম্ব াত্বদ গরি জিত্বনস ত্ববত্বনিয় ককন্দ্ররূিী দরিা বা দুয়ার, ভূটাযনর প্রযবে ির্যক 

দযূ়ার ব া হয়, র্ার কর্যক ইংযরিরা Duars েব্দটট চা ু কযরযি, অর্ যাৎ ত্বকনা উত্তরবযঙ্গ আসার িনয এই ির্ ত্বদযয়ই 

ভূটানীযদর আসযত হত বয  এই অঞ্চয র নাি ইংযরিী েব্দ 'Doors' সংসৃ্কত েব্দ ‘িার' তারই বাং া েব্দ দুয়ার, অর্ যাৎ 

এই ভাযবই ‘ডুয়াস য' নাি করন হয়  

                র্াইযহাক, ত্বসত্বকযির একটট স্থাযনর নাি কি-ক -কি- া র্া নাত্বক ত্বতব্বত সীিাযন্ত অবত্বস্থত ও একদা ত্ববত্বনিয় 

ককন্দ্র ত্বি  এখাযন ' া' অর্ য Pass র্া প্রযবে ির্, কি-ক  কি কগাত্বরর প্রায় সির্ যক এটট িাহায়ি অবত্বস্থত বয  'কগাত্বর' 

বাদ র্ায়,  া রু্ক্ত হযয়যি। 

                করযন  ও হুকাযরর বন যনার সাযর্ উিযরাক্ত নািই কিয , ি িাইগাযির সাযর্ নয় আর আত্বদ নাি িযল্পে, 

িল্পীে বা িযল্পশ্বর, র্ার কর্যক িযর ি িাইগুত্ব়ি িন্ম কনয় (১১)। ি িাইগুত্ব়ি কি া কগযিটটয়াযর অনুরূি 

বক্তযবযর অবতারনা করা হযয়যি এখন স্বাভাত্ববক ভাযব একটট প্রশ্ন উিযতই িাযর এই কি ায় কারা বসবাস করত 

র্ত্বদও ত্ববিাত্বরত আয াচনা করার িায়গা এখাযন কনই, তবুও ব যত হয় কর্, আিযকর গঙ্গােঁ নদীযক বাদ ত্বদয  

উত্তরবঙ্গ িত্বরসীিায় সবযচযয় ত্ববখযাত নদী ত্বি  করযতায়া, ঐত্বতহাত্বসকরা িযন কযরন করযতায়ার িূব য নাি ত্বিয া 

ত্বকরত্বদয়া। এ নদীর উচ্চগত্বতযত স্থাত্বিত ত্বি  ত্বকরত্বদয়া নািক একটট প্রাচীন িনিদ। কর্খাযন ত্বকরাতিাত্বতর ক াযকরা 

বসবাস করত। ি িাইগুত্ব়ি নািটট প্রাচীন না হয ও আযুত্বনক ি িাইগুত্ব়ি, ককাচত্ববহার, প্রাচীন ত্বদনািিুর, রংিুর 

অঞ্চয  এই ত্বকরাত িনিাত্বতর আবাস ভূত্বি ত্বি  (১২)। 

 

                অর্ যাৎ ত্বহিা যয়র িাদযদযে অবত্বস্থত এই কি ার প্রাচীন িনিাত্বত ত্বিয া ত্বকরাত কগাষ্ঠীর। র্াইযহাক, 

বতযিান ভারযতর প্রায় সবকটট যি য সম্প্রদাযয়র িানুষ বসবাস কযরন এই কি ায়। তারা বযবহার কযরন ১৪১ টটরও 

কবত্বে ভাষা, উিভাষা। কি ার িন্ম গ্ন কর্যকই এসব ত্ববত্বচয িনযগাষ্ঠীর িযযয প্রত্বতযবেী ত্বহসাযব একটা সািাজিক 

সাংসৃ্কত্বতক আন্তঃযগাষ্ঠীর সম্পকয গয়ি উযিযি। ত্বকন্তু যি য সংসৃ্কত্বত ও ভাষাগত এত ত্বভন্নতা স্বযিও কি া িন্ম গ্ন 

কর্যক আি ির্ যন্ত কি ায় ককান সাম্প্রদাত্বয়ক সম্প্রীত্বতর অভাব ঘযটত্বন (১৩)। একটট কি ায় এতগুত্ব  সম্প্রদাযয়র 

িানুষ বসবাস কযর বয  এযক 'Mini India' নাযিও অত্বভত্বহত করা হযয় র্াযক। ি িাইগুত্ব়ি কি ার দুটট িহকুিা 

সদর ও আত্ব িুরদুয়ার। সদর িহকুিায় ৭ টট র্ানা (ি িাইগুত্ব়ি, রািগঞ্জ, িয়নাগুত্ব়ি,যূিগুত্ব়ি, নাগরাকাটা, 
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িা  ও কিযটত্ব ) এবং আত্ব িুরদুয়ার িহকুয়ার ৬ টট র্ানা। আত্ব িুরদুয়ার, িাদাত্বরহাট, বীরিা়িা, ফা াকাটা, 

কা ত্বচত্বন ও কুিারগ্রাি। ি িাইগুত্ব়ি েহর র্র্াক্রযি র্ানা, িহকুিা, কি া ত্ববভাযগর োসনযকন্দ্র (১৪))অর্ যাৎ 

উিযরাক্ত আয াচনা কর্যক আিরা ি িাইগুত্ব়ি কি ার উির অবস্থান নািকরন ও ভূ-প্রকৃত্বতগত ববত্বেষ্ঠয সম্পযকয 

একটা সিযক যারণা  াভ করযত িারত্বি। এই সক  র্ানা গুত্ব র অন্তযভূক্ত ৮০১ টট কিৌিা রযয়যি। কর্ গুত্ব র িযযয 

২৫ টট কিৌিা িনবসত্বতহীন বনাঞ  এবং ৭৭৬ টট িনবসত্বত িূণ য গ্রািীন এ াকা। ৫ টট কিৌিা েহরাঞ্চ  বয  

ত্বচত্বিত (১৫)। 
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