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বাংলােদেশর �বিশরভাগ নৃেগা�ীই বত� মােন �কানও না
�কােনাভােব মূলধারার সমােজর সে� জিড়েয় পেড়েছ। িবেশষত
যারা নগের বসবাস করেছন তােদর সােথ মূলধারার সমােজর
সাং�ৃিতক আদান-�দান �মশ বাড়েছ। জািত �গা�ী�েলার
‘জািত পিরিচিতর’ (এথিনক আইেডন��) �থাগত ধারণা ও
চচ� ার জায়গায় পিরবত� ন হে�। অতীেত তারা তােদর �ত�
ভাষা, �চহারা, �পাশাক-পির�দ, খাবার, উৎসব, আচার-অনু�ান,
পিরবােরর ধরন, উ�রািধকার ব�ব�া �ভৃিত �ারা পিরিচত হেতা।
বত� মােন নৃেগা�ীেদর এই সকল সামািজক-সাং�ৃিতক
�বিশ���েলােত পিরবত� ন ল� করা যাে�।

নৃেগা�ীর সমাজ ও সং�ৃিতর এই পিরবত� নশীলতা িনেয় নবীন-�বীণেদর মােঝ রেয়েছ মতেভদ। �মাটাদােগ নবীন-�বীণ
িবভাজেনর �চেয় �ািত�ািনক িশ�ায় িশি�ত-অিশি�তেদর মােঝ এই মতেভদ তুলনামূলক �বিশ �দখা যায়। সাধারণত িশি�তরা
আধুিনক �যুি� এবং সুেযাগ-সুিবধা ব�বহােরর �িত �বিশ আ�হী ও অভ��। তারা ঐিতহ�বাহী চচ� ার �িতও আকষ�ণ অনুভব
কেরন, তেব তা �াত�িহক চচ� ায় তুলনামূলক কম। নবীন এবং িশি�তেদর একটা বড় অংশ তােদর �াত�িহক জীবনযাপেন
ঐিতহ�বাহী িব�াস ও চচ� ােক খুব �বিশ ধারণ করেছ না।

িবিভ� জািতেগা�ীর মেধ� আ�ঃিববােহর হার বৃি� পাে�। এই িবষয়�েক �বিশরভাগ মানুষ �নিতবাচকভােব �দেখ। পূেব� নৃেগা�ীর
�কানও নারী-পু�ষ িনজ সমােজর বাইের িবেয় করেল সমাজ তােদর িব�ে� কেঠার ব�ব�া �হণ করেতা। িক� বত� মােন তার মা�া
কেম �গেছ। পূেব� �যখােন �দাষী সদস� ও তার পিরবারেক একঘের করাসহ অন�ান� শাি� �দান করেতা �সখােন অেনক পিরবারই
বত� মােন এই স�ক� �েলােক �মেন িনে�। তেব এর হার কম।

�বীণরা আে�প কের বেলন, বত� মান �জে�র িশ�রা তােদর মাতৃভাষা �ায় বলেত পাের না বলেলই চেল। এইসব �ু�-নৃেগা�ীর
�ায় �েত�েকরই �ত� ভাষা িছল। �কানও �কানও জািতেগা�ীর আলাদা নােমর ভাষা িছল, আবার কারও ভাষা স�ূণ� আলাদা না
হেলও উ�ারণগত �ত�তা িছল। কেয়ক দশক আেগও �যখােন এই �ু�-নৃেগা�ীরা বাংলা ভাষায় কেথাপকথেন সাবলীল িছল না
�সখােন বত� মান �জ� বাংলা ভাষায় যেথ� �া���।

২০১০ সােল �ণীত জাতীয় িশ�ানীিতেত ‘�ু� নৃেগা�ী’ িশ�েদর মাতৃভাষায় িশ�ার কথা বলা হেয়েছ। তেব এখন পয�� পাঁ চ�
�ু�-নৃেগা�ীর িশ�রা (চাকমা, মারমা, ি�পুরা, গােরা ও ওঁরাও) িনেজেদর ভাষায় �াথিমক পয�ােয় িশ�ার সুেযাগ পাে�।
আবিশ�ক বাংলা ভাষায় পড়ােশানা এবং বাঙািল সং�ৃিতর �ভােব �ু�-নৃেগা�ীর িনজ� ভাষার চচ� া কেম যাে�। এমনিক যারা
নগের বসবাস করেছ তােদর বাংলা ভাষায় দ�তা অন� বাঙািলেদর মেতাই �শ�মান। �দনি�ন কেথাপকথেন �ু�-নৃেগা�ী�েলার
মাতৃভাষায় বাংলা শে�র সংিম�ণ বৃি� পাে�। এমনিক ইেতামেধ� �বশ কেয়ক� নৃেগা�ীর মাতৃভাষা িবলীন হেয় �গেছ।
আ�জ� ািতক মাতৃভাষা ইনি��উেটর তথ� অনুযায়ী, �দেশ বত� মােন বাংলাসহ �মাট ভাষার পিরমাণ ৪১�। যার ১৫�েকই িবপ�
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ভাষা িহেসেব �দখেছন গেবষকরা। এছাড়া ইেতামেধ� �দেশ �ু� নৃতাি�ক �গা�ীর ভাষার মেধ� পুেরাপুির হািরেয় �গেছ এমন
ভাষা�েলা হেলা রাজবংশী, রাই, বাগিদ, �কাচ, হিদ ও ভালু ইত�ািদ।

একজন �বীণ জানান, তার নািত-নাতিন ঢাকা শহেরর এক ইংিলশ িমিডয়াম �ুেল পড়ােশানা কের। িতিন জানান, সারা বছর শহের
থাকার সুবােদ তারা �যমন �ােম আসার সুেযাগ পায় না, আবার সারা িদেনর পড়ােশানার চােপর কারেণ মাতৃভাষা চচ� ার সুেযাগও
পায় না। �বিশরভাগ �ছেলেমেয় মাতৃভাষা �মাটামু� বুঝেলও অনগ�ল কথা বলেত পাের না। আবার �মৗলভীবাজােরর একজন
মিনপুির জানান, তার �ছেল বাংলা ভাষায় পারদশ� না হওয়ায় পরী�ার ফলাফেল খারাপ কেরেছ। এই উভয় সংকেটর একটা
িবেশষ িদক হেলা, িবিভ� �ু�-নৃেগা�ীর �ছেলেমেয় ধীের ধীের তােদর িনজ� মাতৃভাষা �থেক �ের সের যাে�।

খাবার-দাবােরর ��ে�ও ল�ণীয় পিরবত� ন রেয়েছ। একজন মিনপুরী বেলন, শহের চাকির করার সুবােদ তােক �ায়ই �র�ুেরে�
খাবার �খেত হয়। আর �র�ুের��েলােত সবসময় চািহদামেতা খাবার পাওয়া যায় না। এজন� িতিন �ায়ই িবিভ� ধরেনর মাংস
�খেয় থােকন। এই �বণতা �থেক সামি�কভােব না হেলও �বিশরভাগ নৃেগা�ীই তােদর ঐিতহ�বাহী খাবােরর পিরবেত�  বাইেরর
খাবাের অভ�� হেয় উঠেছ।

আবার �বিশরভাগ নৃেগা�ীর মােঝ মদপান ঐিতহ�গতভােব খুব �াভািবক ও �াত�িহক হেলও বত� মান �জে�র অেনেকই মদপান
এিড়েয় চেল। �ধু িবিভ� অনু�ান ছাড়া িনয়িমত মদপােনর �বণতা িদন িদন কেম যাে�। এর কারণ নৃেগা�ীর িনজ সমােজর বাইের
মেদর সহজলভ�তা না থাকা, বৃহৎ সমােজর মূল�েবাধ ও অিভভাবকেদর িবিধিনেষধ �ভৃিত। এনিজও চাকিরজীবী একজন গােরা
বেলন, সমােজ মদপান কের মাতলািম করা �যেহতু অেশাভন �দখায় আর �ছেলেমেয়রা �যেহতু িবিভ� পিরেবেশ �মলােমশা
কের এজন� িতিন �ছেলেমেয়েদর মদপান করেত িনেষধ কের িদেয়েছন। তেব অনু�ান�েলােত যুবক �ছেলেমেয় �কউ �কউ
মদপান কের থােক।

�পাশাক-পির�েদর ��ে� বত� মান �জ� �াত�িহক জীবনযাপেন ঐিতহ�বাহী �পাশােকর পিরবেত�  সমসামিয়ক �পাশােকর �িত
�বিশ ঝঁুকেছ; �ধু িনজ� উৎসেবর িদন�েলােত তারা ঐিতহ�বাহী �পাশাক পিরধান কের।

িশ�ার �সােরর সে� সে� তারা আিদ �পশা, �যমন- জুম চাষ, কৃিষকাজ, ��রিশ� ইত�ািদ �থেক সের �বিচ��ময় �পশার িদেক
যাে�। ঐিতহ�বাহী চাষাবােদ অেনেকরই �যমন আ�হ কম �তমিন তােদর চাষাবােদর জন� ভূিমর পিরমাণও আেগর মেতা যেথ�
�নই। আেগ তারা �যভােব �যখােন খুিশ �সখােন চাষাবাদ করেত পারেতা বত� মােন এসব জনেগা�ী বন িবভােগর আইিন ব�ব�ার
কারেণ আর খাস জিম�েলা ইে�মেতা �ভাগদখল করেত পারেছ না। বত� মান �জে�র মােঝ সরকাির �বসরকাির চাকিরর সে�
িনেজেদর স�ৃ�তা বাড়াে�।

পু�েষর পাশাপািশ নৃেগা�ীর নারীরাও িবিভ� �পশায় জিড়েয় পড়েছ। পাবিলক পিরসের িবিভ� �পশায় পু�েষর স�ৃ�তা
�মাটামু� সবাই সাদের �হণ করেলও নারীেদর জিড়েয় পড়ার িবষয়�েক �বিশরভাগ �বীণ ইিতবাচকভােব �দেখ না। গােরা
জনেগা�ীর একজন �বীণ দািব কেরন, তার পিরিচত কেয়কজন নারী ঢাকা শহেরর িবউ� পাল�াের কাজ করেত এেস বাঙািল
পু�েষর সে� স�েক�  জিড়েয় পেড়। এই ঘটনা�েলা �যেহতু তােদর সমােজ িনিষ� তাই �মেয়েদর িববােহর আেগ বািড়র বাইের
চাকির করােক সমথ�ন করেত চায় না।

�পশার �বিচ��ময়তার একটা বড় �ভাব হেলা ব�ি�র �পশার িভ�তা আেয়র িভ�তা �তির কের এবং একইসে� ব�ি�র সামেথ��র
পাথ�ক� �শ�মান কের। ফেল পিরবার�েলা তােদর আিদ পিরবার ব�ব�া ‘�যৗথপিরবার’ �থা �ভেঙ ‘একক’ পিরবার গঠেন আ�হী
হে� এবং একই সে� পিরবার�েলার মধ�কার আথ�সামািজক সমতার পিরবেত�  অসমতা �তির হে�। তােদর এই অসমতা তােদর
িনজ সমাজ এবং বাইেরর সমাজ উভয় পিরসেরই �দখা যায়। যার ফল��প তারা িনেজেদর সমােজর বাইের �েত�েক (ব�ি�/
পিরবার) একই সামািজক অব�ান ধারণ কের না। বরং সমসামিয়ক �বি�ক চচ� ায় তারাও আলাদা আলাদাভােব ব�ি�সামেথ��র
িভি�েত িবেবিচত হয়। এই পিরবত� ন�েলার ফলাফল িহেসেব যা ���পূণ� হেয় ওেঠ তা হেলা নৃেগা�ীেদর জািত পিরিচিত এখন
আর ‘সরল’ থাকেছ না।



মূলধারার সং�ৃিতর সে� �মাগত সংিম�ণ ও পিরবত� েনর কারেণ তােদর �থাগত �বিশ���েলা পিরবিত� ত হেয় নতুন �প লাভ
কেরেছ। এই পিরবত� ন�েলা আবার সব �ু�-নৃেগা�ীর ��ে� একৈরিখক নয়। িবেশষত সংখ�ায় গির� এবং লিঘ� নৃেগা�ীর ��ে�
তুলনামূলক িচ� আবার আলাদা হয়। চা বাগান�েলােত এমন কেয়ক� �ু�-নৃেগা�ী রেয়েছ (�যমন �কির, নুিনয়া), যারা বাগােনর
বাইের বৃহৎ পিরসের িনেজেদর জািত পিরচয় �কাশ না কের ‘িহ�ু স�দায়’ বেল পিরিচিত �দান কের। তারা দািব কেরন,
বাইেরর পিরেবেশ তােদর স�েক�  �বিশরভাগ �লাকই জােন না। আবার তােদর �চহারা চাকমা মারমােদর মেতা �ত� নয়; বরং
বাঙািলেদর মেতা। এজন� তােদর �কউ আলাদা জািত িহেসেব িবেবচনা কের না। তারা যিদ িনেজেদর আলাদা জািত িহেসেব
পিরিচিত িদেত চায় তাহেল তােদর িবিবধ �ে�র মুেখামুিখ হেত হয়।

এ ধরেনর িবিভ� জ�লতা এড়ােনার জন� তারা চা বাগােনর বাইের িনেজেদর �ত� জািত পিরিচিত তুেল ধরেত চায় না। জািত
পিরিচিতর সংকট ও সুেযাগ-সুিবধা চাকমা-মারমার মেতা সংখ�াগির� এবং �কির-নুিনয়ার মেতা সংখ�ালঘুেদর ��ে� একইরকম
নয়। �ু� নৃেগা�ী�েলার মােঝ যারা সংখ�ায় গির� তােদর জািত পিরিচিতর সংকট লিঘ�েদর তুলনায় কম। আবার যারা
সামািজকভােব উ�ে�িণেত বাস কেরন, িশি�ত, চাকিরজীবী, অথ�স�দশালী তারা অন�েদর তুলনায় �বিশ সুেযাগ-সুিবধা �পেয়
থােক। জািত পিরিচিত ও সং�ৃিত পাবিলক পিরসের তুেল ধরা এবং চচ� া এেদর জন� একইরকম নয়।

বাংলােদেশর এই নৃেগা�ী�েলার �ত� সাং�ৃিতক চচ� া�েলা আর আেগর মেতা বজায় রাখেত পারেছ না। তােদর জািত পিরিচিত
এবং সাং�ৃিতক পিরিচিত পিরবিত� ত হে� এবং পিরবত� নেক নবীনরা �যভােব �হণ করেছন �বীণরা �সভােব করেছন না।

�লখক: গেবষণা কম�কত� া (কৃষক ও �িমক িডিভশন), বাংলােদশ ইনি��উট অব �সাশ�াল িরসাচ�  �া�

 

/এসএএস/এমএমেজ/এমওএফ/

***বাংলা �িবউেন �কািশত �কানও সংবাদ, কলাম, তথ�, ছিব, কিপরাইট আইেন পূব�ানুমিত ছাড়া ব�বহার দ�নীয় অপরাধ।
অনুমিত ছাড়া ব�বহার করেল কতৃ� প� আইিন ব�ব�া �হণ করেব। ( Unauthorized use of news, image, information, etc

published by Bangla Tribune is punishable by copyright law. Appropriate legal steps will be taken by the
management against any person or body that infringes those laws. )
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