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বিয়াঃ মাজবিজ্ঞান [ ২য় পত্র ] 

চতুথথ াধ্যায়: িাাংাদেদলর নৃদগাষ্ঠীর জীিনধ্ারা 
 

মডেল প্রশ্ন-০১ াঠ-১২: 

মগ িা মারমা িাবথক িনদ াজদন ককায়াকাটা যায় রাাআা। একটি কু্ষদ্র নৃদগাষ্ঠীর জনগনদক কেখদত পায় ক।যারা পটুয়াখাী কজায় 

াবধ্ক াংখযায় িা করদছ। তাদের মাজ িযিস্থা পূণথ গনতাবিক। তাদের কনতা বনিথাবচত য় পুরুদের ক াদটর মাধ্যদম। কনতা 
বনিথাচদন নারীরা াাংলগ্রণ করদত পাদর না।  

গ) উদ্দীপদক রাাআা ককান কু্ষদ্র নৃদগাষ্ঠীদক কেখদত পায়? িযাখযা কদরা।  

ঘ) উক্ত নৃদগাষ্ঠীর বিিা িযিস্থার াদথ বক াঅধ্ুবনক মাদজর বিিা িযিস্থার ােলৃয বিেযমান রদয়দছ? বিদেণ কদরা।  

 

# জ্ঞান:  

★  নৃদগাষ্ঠী দা এমন মানি কগাষ্ঠী যারা িাংল পরম্পরায় কতগুদা াধ্ারণ ও দেবক দিবলষ্ট্য ধ্ারন কদর। কযমন, কদকলদয়ড। 

তারা িাংল পরম্পরায় কা গাাঁদয়র রাং ধ্ারণ কদর।  

★ চাকমারা তাদের গ্রামদক াঅোম িদ।  

★ গ্রাম এাকায় চাকমাদের কিৌদ্ধমবিরদক " কযাাং" িদ।  

★ চাকমাদের প্রধ্ান ধ্মীয় উৎদির নাম "কিৌদ্ধ পূবণথমা"।  

★ চাকমা াদকথ দর প্রধ্ান দা চাকমা রাজা।  

 

# অনুধাবন:  

★  জমু চাদক রকার বনরুৎাবত কদর: জমু চা করা য় পাাদ়ের ঢাদ। জমু চাদর জনয পাা়েীরা জঙ্গ পবরষ্কার কদর । 

তারা ক জঙ্গদ াঅগুন ধ্বরদয় কেয়। এদত পবরদিদলর ক্ষবত য়। াঅিার জমু চাদর ময় মাটি কথদক গাদছর বলক়ে তুদ কো 
য়। এদত পাাদ়ের মাটি নরম দয় যায় ও িৃবষ্ট্র পাবনদত পাা়ে ধ্দ পদ়ে। তাাআ রকার জমু চাদক বনরুৎাবত কদর।  

★  এথবনক ম্প্রোয়: এথবনক ম্প্রোয় দা এমন এক জনদগাষ্ঠী যারা াঅাো াংসৃ্কবতর াবধ্কারী। কযমন চাকমা, মারমা,গাদরা। 

াধ্ারণত তারা একটি বনবেথষ্ট্ এাকায় িিা কদর। একাআ ধ্রদনর কপালাক, কপলা, াংসৃ্কবত ও জীিন বনিথা/ পবরচানা কদর।  

 

# প্রড াগ:  

রাাআার কেখা নৃদগাষ্ঠীটি দা মগ িা মরমা। িাাংাদেদলর পটুয়াখাী কজায় মারমা নৃদগাষ্ঠী াবধ্ক পবরমাদণ িিা কদর। 

মারমা : িতথ মাদন িাাংাদেদল োুআ াদখর াবধ্ক মগ িা মারমা নৃদগাষ্ঠী িিা কদর। এরা পটুয়াখাী, িািরিান ও কক্সিাজার 

কজায় িিা কদর। জানা যায়, তারা ১৭৮৪- ৮৯ াদ িামথার াআয়াাংগুন কথদক বিতাব়েত দয় িাাংাদেদলর পটুয়াখাী, 
িািরিান ও কক্সিাজার কজায় িিা করদত থাদক। মগ িা মারমারা কিৌদ্ধ ধ্দমথ বিশ্বা করদ ও তাদের মদধ্য প্রকৃবত পূজা 
রদয়দছ। মারমা কছদরা ুবঙ্গ, ককাট, পাগব়ে পদর। কমদয়রা ুবঙ্গ, কাবমজ, চুব়ে, িাা, িাজিুি, কস্দা- পাউডার, চুদর কখাাঁপা 
করদত পছি কদর। এদের খােয ািযা িাঙাবদের মদতা। িতথ মাদন তারা বলক্ষা বেক্ষায় াঅগ্রী দয় উদেদছ।  

 

# উচ্চতর দক্ষতা:  
মগ িা মারমাদের বিিা িযিস্থার াদথ াঅধ্ুবনক মাদজর বিিা িযিস্থার ােলৃয ও দিােলৃয েটুিাআ কেখা যায়। মারমাদের 

বিিা িযিস্থা ও াঅধ্ুবনক বিিা িযিস্থা: মারমারা াধ্ারণত বনদজদের কগাদত্র বিিা পছি কদর। তদি িতথ মাদন তাদের 

িবদগাদত্র বিিা বেদত কেখা যায়। এদক্ষদত্র কমদয় কেচ্ছায় ানয কগাদত্রর কছদদক পছি করদ তারা বিিাদ িাাঁধ্া কেয় না। তাদের 

মাদজ াধ্ারণত কমদয়দের পছি ানুযায়ী ির ঠিক করা য়। াতএি কেখা যায়, মগ িা মারমাদের াঅধ্ুবনক বিিা প্রথার 

কাছাকাবছ চদ এদদছ। তাদের বনদজদের কগাত্র কথদক বিিাদর িাধ্যিাধ্কতা কতমন কনাআ। যা াঅধ্ুবনক বিিা প্রথাদতও কনাআ। 

তদি তারা বনজ কগাদত্র/ জাবতদত বিদয় বেদত পছি কদর। 



মডেল প্রশ্ন- ০২ াঠ- ৮, ৯: মণিণুর নৃডগাষ্ঠী। 

 

কমৌবরন একজন কপলাোর খযাবতমান নৃতযবলল্পী। তার বপ্রয় নাদচর মদধ্য ানযতম দা " াাআ-ারা-উরা" । বকছুবেন পূদিথ ক 

'কনাাংগদেম' নাদম নতুন একটি নাচ বলদখদছ, যা ক বদদট বগদয় "কিবেদয়াং খৃাম" নামক একটি উৎদি কনদচবছ।  

গ) উদ্দীপদকর কমৌবরদনর নতুন কদর কলখা নাচটি িাাংাদেদলর ককান নৃদগাষ্ঠীর াদথ ম্পবকথ ত? িযাখযা কদরা।  

ঘ) কমৌবরদনর বপ্রয় নাচটি িাাংাদেদলর একটি কু্ষদ্র নৃদগাষ্ঠীদক বিদল াদি পবরবচত কদরদছ। যুবক্ত বিদেণ কদরা।  

 

# জ্ঞান:  

★ মবণপুবর কমদয়দের ' নাগ কপালাক ' পরদত কেখা যায়।  

★ াাঁওতা বিদদ্রা য় ১৮৫৫ াদ।  

★ গাদরা নারীদের কপালাদকর নাম, েকমািা ও কেলাবর।  

 

# অনুধাবন:  

★  গাদরাদের াথথননবতক িযিস্থা: গাদরাদের াথথনীবত কৃব ব বিক। কৃব তাদের প্রধ্ান কপলা। তারা পাাদ়ের ঢাদ জমু চা 

করদতা। িতথ মাদন পাা়েী গাদরারা জমু চা করদও তা াদনক কদম এদদছ। এিাং মতদ িিারত গাদরারা মতদ া 

চা কদর জীবিকা বনিথা কদর।  

★  জমু চা: জমু চা দা পাাব়ে এাকায় প্রচবত একধ্রদনর চাািাে পদ্ধবত। াধ্ারণত পাা়েীরা পাাদ়ের ঢাদ গাছপাা 
ককদট, শুবকদয় পুব়েদয় কোর পর জায়গা পবরস্কার কদর মাটিদত গতথ  কদর নানা ধ্রদনর চািা কদর। এদক জমু চা িা য়। 

 

# প্রড াগ- 

কমৌবরদনর নতুন কদর কলখা নাচটি িাাংাদেদলর মবণপুবর নৃদগাষ্ঠীর াদথ ম্পবকথ ত। মবণপুবর নৃদগাষ্ঠী: মবণপুবর নৃদগাষ্ঠীর মূ 

াঅিাস্থ দা  ারদতর মবণপুর রাদজয। িাাংাদেদল মবণপুবররা বদট বি াদগর বিব ন্ন কজায় িিা কদর। মবণপুবররা েটুি 

কগাদত্র বি ক্ত। যথা; বিষু্ণবপ্রয়া মবণপুবর ও দমনত মবণপুবর। মবণপুরীদের ধ্মথ দা দিষ্ণি ধ্মথ। পরিতীদত এদের মদধ্য বি ুধ্দমথর 

ানুরণ কেখা যায়। িতথ মাদন াদনক াঅিার াআাম ধ্মথ গ্রণ কদরদছ। মবণপুরীদের িাব়েঘর ছদনর ছাউবন ও িাাঁদলর কি়োর। 

তদি িতথ মাদন পাকা িাব়ে করদত কেখা যায়। মবণপুবর পবরিার বপতৃপ্রধ্ান। এদের েটুি বনজে  াা াঅদছ। যথা বিষু্ণ বপ্রয়  াা ও 

দমনত  াা। এরা বনদজরা বনদজদের কপালাক দতবর কদর। ধ্ুবত িা ুবঙ্গ দা এদের প্রধ্ান কপালাক। নৃদতযর জনয এরা কিল পবরবচত। 

এরা খুি পবরষ্কার পবরচ্ছন্ন জীিন যাপন কদর।  

 

# উচ্চতর দক্ষতা-  
া, মবণপুবর নৃতয মবণপুবর নৃদগাষ্ঠীদক বিদল াদি পবরবচত োন কদরদছ। মবণপুবর নৃতয: মবণপুবররা তাদের বিব ন্ন ানুষ্ঠাদন বিদল 

ধ্রদনর নৃতয পবরদিলন কদর যা মবণপুবর নৃতয নাদম কিল পবরবচত। মবণপুবররা বিশ্বা কদর, নৃতয শুদ্ধতা ও েগীয় ুখ িদয় াঅদন। 

তারা এও বিশ্বা কদর ি বকছুদত নৃদতযর বনযথা রদয়দছ। তারা াঅদরা বিশ্বা কদর, নৃতয ৃবষ্ট্কতথ াদক ন্তুষ্ট্ কদর ােয িদয় 

াঅদন। তাাআ তারা কেমন বেদয় নৃতয বলদখ ও নৃতয পবরদিলন কদর। নৃতয তাদের কাদছ পবিত্র বিয়। এ াদি কেখা যায়, মবণপুবররা 
তাদের নৃদতযর জনয াঅাো কদর পবরবচবত া  কদরদছ। 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



মডেল প্রশ্ন- ০৩ াঠ- ৩,৪,৫,৬: চাকমা,গাডরা।  
 

বিশ্ববিেযাদয়র ছাত্র পাবথথদির নতুন িনু্ধটি িাাংাদেদলর িথিৃৎ নৃদগাষ্ঠীর েয। এদের মাজ াঅোম, কমৌজা, াদকথ  এরূপ স্তদর 

বি ক্ত। কদদজ পাবথথদির াঅদরকজন কু্ষদ্র নৃদগাষ্ঠীর িনু্ধ বছ। যার িাব়ে বছ ময়মনবাং াঞ্চদ। তাদের মাজ বছ মাদয়র কতৃথ দে 

পবরচাবত। বিদয়র পর কছদ স্ত্রী িা়েীদত িিা কদর।  

গ)  উদ্দীপদকর পাবথথদির কদদজর িনু্ধটি ককান নৃদগাষ্ঠীর? তাদের পবরচয় োও।  

ঘ)  উদ্দীপদকর পাবথথদির বিশ্ববিেযাদয়র িনু্ধটির মাজ াংগেদনর াদথ িাঙাীর মাজ াংগেদনর পাথথকয তুনামূক বিদেণ 

কদরা।/ পাথথকয কেখাও।  

 

# জ্ঞান:  

★ গাদরারা বনদজদেরদক মাবি িদ পবরচয় কেয়।  

★ িাাংাদেদল গাদরা নৃদগাষ্ঠী মাতৃপ্রধ্ান ।  

★ গাদরাদের িৃৎ মাতৃূত্রীয় কগাদত্রর নাম, চাটচী।  

 

# অনুধাবন:  

★  মবণপুরীদের ধ্মীয় বিশ্বা: [২ নাম্বার প্রদের (গ) াঅদাচনা করা দয়দছ।]  

★  গাদরাদের উিরাবধ্কার// মাতৃপ্রধ্ান নৃদগাষ্ঠী: াধ্ারণত কয মাদজ িা পবরিাদরর কতৃে, ক্ষমতা, বদ্ধান্ত নারী িা মাদয়র াদত 

থাদক তাদক মাতৃপ্রধ্ান মাজ িা মাতৃপ্রধ্ান পবরিার িদ। িাাংাদেদল গাদরা নৃদগাষ্ঠী দা মাতৃপ্রধ্ান নৃদগাষ্ঠী। গাদরা মাদজ 

বিদয়র পর কছদ কমদয়র িাব়েদত ঘরজামাাআ বদদি থাদক। এ কারদণ পবরিাদর কছদ নয় িরাং কমদয়দের াদত ক্ষমতা থাদক। 

ানয কমদয়দের বিদয়র পর াঅাো কদর বেদ মা-িািা তাদের কছাট কমদয়র াদথ থাদক। তাাআ কছাট কমদয় মা িািার ি ম্পবির 

মাবক য়। গাদরা মাদজ কছাট কমদয়দক কনাকনা িা য়। াঅর কছাট জামাাআদক িা য় কনাকরাম।  

 

# প্রড াগ- 

উদ্দীপদকর পাবথথদির কদদজর িনু্ধটি গাদরা নৃদগাষ্ঠীর । গাদরারা িাাংাদেদলর ময়মনবাং, গাবজপুর ও টাঙ্গাাআ াঞ্চদ িিা 

কদর। গাদরারা িাাংাদেদলর মাতৃপ্রধ্ান পবরিার।( উপদরর ানুধ্ািন প্রদে গাদরাদের াঅদাচনা কেখ ও গাদরাদের াথথননবতক 

িযিস্থা াঅদগর াঅদাচনায় কেদখ বনদি। এগুদা একাদথ বখদ দি)  

 

# উচ্চতর দক্ষতা-  
িাাংাদেদলর িাঙাব মাজ াংগেদনর াদথ চাকমাদের মাজ াংগেদনর পাথথকয রদয়দছ। বনদচ িাঙাব মাজ াংগেদনর াদথ 

চাকমাদের মাজ াংগেদনর তুনামূক বিদেণ তুদ ধ্রা দা/ পাথথকয কেখাদনা দা। িাঙাব মাজ াংগেন ও চাকমাদের 

মাজ াংগেন: িাঙাবরা াধ্ারণত ারা কেল জদু়ে মতদ, নেী উপকুদ িা লদর িিা কদর। ানযবেদক চাকমারা মূত 

পািথতয চট্টগ্রাদমর কজা গুবদত িিা কদর। িাঙাবদের বকছু পবরিার বমদ গ্রাম গদ়ে ওদে। াঅিার কদয়কটি গ্রাদম বমদ ওয়াডথ  
িা াআউবনয়ন গঠিত য়। এ াদি কদয়কটি াআউবনয়ন বমদ উপদজা গঠিত য়। ানযবেদক  

* আদাম: চাকমা মাদজ কদয়কটি পবরিার িা পবরিার গুচ্ছদক াঅোম িা য়।াঅোদমর প্রধ্ানদক িা য় কারিাবর। চাকমা 
রাজা কারিাবর বনদয়াগ কদর।  

* মমৌজা:  াঅিার কদয়কটি াঅোম বনদয় চাকমা মাদজ কমৌজা গঠিত য় । কমৌজার প্রধ্ানদক কডমযান িা য়। চাকমা রাজার 

পরামদলথ তাদক বনদয়াগ করা য়। বতবন কমৌজার লাবন্ত-লৃঙখা বনয়িণ ও খাজনা াঅোয় কদর। 
* সাডকে ল:চাকমা মাদজর কদয়কল কমৌজা বমদ গঠিত চাকমা াদকথ । চাকমা রাজা চাকমা াদকথ দর প্রধ্ান। চাকমা রাজা িাংল 

পরম্পরায় বনদয়াগ া  কদর।  

 
উবিবখত াঅদাচনা কথদক িা যায়, িাাংাদেদলর িাঙাব মাজ াংগেদনর াদথ চাকমাদের মাজ াংগেদনর কিল বকছু পাথথকয 

রদয়দছ। তদি িতথ মাদন রকাদরর উদেযাদগ এখাদন লাবন্তপূণথ প্রলাবনক াংস্কার দচ্ছ। 

 



মডেল প্রশ্ন- ০৪ াঠ- ৭: সাাঁওতাল। 
 

িদরন্দ্র াঞ্চদ বলািদের াদনক কৃবজবম াঅদছ। এখাদন জবমদত কাজ করা শ্রবমকরা এখানকার একটি এথবনক ম্প্রোদয়র কাক। 

এদের গাদয়র রাং কাদা ও নাক ক াাঁতা। এরা পশ্চাৎপে জনদগাষ্ঠী দও বিল লতদকর প্রথম বেদক তাদের দ্বারা াংগঠিত বিদদ্রা 

াআবতাদর াঅদাবচত রাজননবতক ঘটনা।  

গ) উদ্দীপদক বনদেথ বলত নৃদগাষ্ঠীর পবরচয় িযাখযা কদরা।  

ঘ) উক্ত নৃদগাষ্ঠীর/ ম্প্রোদয়র াঅথথ-ামাবজক ও াাংসৃ্কবতক জীিন বিদেণ কদরা।  

 

# জ্ঞান:  

★ াাঁওতাদের গ্রাম কেিতা নাম, মারাাং িুদরা।  

★ খাবয়ারা ৬ টি কগাদত্র বি ক্ত।  

★ খাবয়াদের প্রধ্ান কেিতার নাম," উিাাআ নাাংথাাআ"।  

★ মারমা লবি " ম্রাাআমা " লি কথদক এদদছ।  

 

# অনুধাবন:   

★  রাখাাআন: রাখাাআন নৃদগাষ্ঠী প্রধ্ানত: িাাংাদেদলর কক্সিাজার, পটুয়াখাী ও িািরিাদন িিা কদর। এরা মদঙ্গাীয় নৃদগাষ্ঠীর 

কাক। এদের মাজ- াংসৃ্কবত াদনকটা চাকমাদের মদতা। রাখাাআনরা কিৌদ্ধ ধ্দমথ বিশ্বাী। তাদের মাজ বপতৃপ্রধ্ান। তদি 

পবরিাদর নারীদের ম্মান াঅদছ। তারা োনলী িযবক্ত িা কনতার নাদম পা়ো িা গ্রাদমর নাম রাদখ।  

★  কদকলীয়: নৃদগাষ্ঠীদক কয চারটি  াদগ  াগ করা য় তার মদধ্য একটি দা কদকলীয় িা কদকলদয়ড। এদের গাদয়র রাং াো, চু 

ককাাঁক়োদনা। এদের নাক পাতা ও উন্নত ( উাঁচু), কোাঁট পাতা ( কোাঁদটর চাম়ো)।  

 

# প্রড াগ- 

 উদ্দীপদক বনদেথ বলত ম্প্রোদয়র গাদয়র রাং কাদা ও নাক ক াাঁতা। এিাং এরা িদরন্দ্র  ূবমদত িিা কদর। তাাআ িা যায় এরা দা 
াাঁওতা নৃদগাষ্ঠীর কাক। কারণ াাঁওতা নৃদগাষ্ঠীর কাক িদরন্দ্র  ূবমদত িিা কদর। াঅর তাদের গাদয়র রাং কাদা ও নাক 

ক াাঁতা। াাঁওতা: াাঁওতারা িদরন্দ্র  ূবম াথথাৎ রাজলাী, নওগাাঁ, চাাঁপাাআনিািগঞ্জ, নাদটার ও বেনাজপুদর িিা কদর। এদের 

কেদর রাং কাদা ও নাক ক াাঁতা। এরা কেি- কেিীর পূজা কদর। এখন াদনদক খৃষ্ট্ান ধ্মথ গ্রণ কদরদছ। াাঁওতা মাদজ ান্তদগাদত্র 

বিিা বনবদ্ধ। তাদের মদধ্য িবদগাত্র বিিা প্রচবত াঅদছ। াাঁওতাদের মদধ্য পুনাঃ বিিা ও তাাক প্রথা চা ুাঅদছ। এরা 
বপতৃতাবিক। এদের পাবরিাবরক ও ামাবজক িন্ধন খুিাআ েঢৃ়। এরা াাঁওতা বিদদ্রাদর জনয াআবতাদ াঅদাবচত।  

 

# উচ্চতর দক্ষতা- 
াাঁওতাদের াঅথথ ামাবজক ও াাংসৃ্কবতক জীিন: াাঁওতাদের প্রধ্ান কপলা কৃব। াাঁওতা নারী পুরু উ দয়াআ মাদে ময়োদন 

কাজ কদর জীবিকা বনিথা কদর। এরা কৃব কাজ কদর, মাছ ধ্দর, িাাঁল কিত বেদয় নানা ধ্রদনর বজবন দতবর কদর জীবিকা বনিথা 
কদর। এরা াদতর কাদজ খুিাআ পারেলী। াাঁওতারা িাাঁল ও ছদনর দতবর ঘদর িিা কদর। এরা পবরষ্কার পবরচ্ছন্ন থাকদত পছি 

কদর। এরা খািার বদদি কঢাঁ বক ছাাঁটা চাদর  াত পছি কদর। এরা প্রায় ি প্রাণী খািার বদদি গ্রণ কদর। এরা ধ্ুবত ও কনাংটি 

পদর জ্জা ও িুক কঢদক রাদখ। মে তাদের প্রধ্ান পানীয়। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



মডেল প্রশ্ন-০৫ াঠ- ১,২: নৃডগাষ্ঠীর ধারিা ও নৃডগাষ্ঠীর ধরন প্রকৃণত। 
 

ন্ডদনর ওদয়ম্বব কেবডয়াদম াআাংযান্ড ও নাাআদজবরয়ার মদধ্য ানুবষ্ঠত াঅন্তজথ াবতক েুটি কখা কেখদত বগদয় ক্ষ কদর কয, াআাংযাদন্ডর 

কখদায়া়েদের গাদয়র রাং াো, নাক উন্নত ও বচকন, কোাঁট পাতা। ানযবেদক নাাআদজবরয়ার কখদায়া়েদের গাদয়র রাং কাদা, চু 

ককাাঁক়োদনা,নাক ক াাঁতা, কে লক্ত ও িবষ্ঠ।  

গ)  উদ্দীপদকর াআাংযাদন্ডর কখদায়া়ে ককান নরদগাষ্ঠীর ান্ত ুথ ক্ত? িযাখযা কদরা।  

ঘ)  তুবম বক মদন কর, াআাংযাদন্ডর কখদায়া়ে ও নাাআদজবরয়ার কখদায়া়েদের মদধ্য নরদগাষ্ঠীগত পাথথকয রদয়দছ। যুবক্ত মতামত 

উপস্থাপন কদরা।  

 

# জ্ঞান:  

★ িাাংাদেদলর উিরাঞ্চদ ককাচদের কিবল কেখা যায়। 
★ াদন্দ্র উৎি রাখাাআনদের উৎি।  

★ রাখাাআনরা কিৌদ্ধ মবিরদক বকয়াাং িদ।  

 

# অনুধাবন:  

★ খাবয়া:  খাবয়া নৃদগাষ্ঠী বদদটর ীমান্তিতী এাকায় িিা কদর। দজবন্তয়া পাা়ে, তামাবি, জাোং এি এাকায় 

তারা কিবল পবরমাদণ িিা কদর। এরা ৫০০ িছর াঅদগ কায়াাংহু নেী ধ্দর এদেদল এদদছ। এরা মদঙ্গাীয় নৃদগাষ্ঠীর 

কাক। এরা িথপ্রাণিাদে বিশ্বা কদর। এদের মদধ্য পুরু পূজা ও পাথর পূজা বিেযমান। পূজায় তারা ছাগ, 

মুরবগ,পান ুপাবর কেিতাদক উৎগথ কদর। খাবয়া পবরিার মাতৃপ্রধ্ান পবরিার। এখাদন ২৫/২৬ িছদরর কনযার 

াদথ ১৫/১৬ িছদরর কছদর াদথ বিদয় য়। খাবয়ারা গ্রামদক পুবঞ্জ িদ। খাবয়া কৃব কাজ ও জমু চা কদর 

জীবিকা বনিথা কদর। খাবয়াদের পরকা িা পুনজথ ন্ িদ বকছু কনাআ।  

# প্রড াগ-  

উদ্দীপদক উবিবখত াআাংযাদন্ডর কখদায়া়েদের কয পবরচয় কেয়া াঅদছ, এদত কথদক িা যায় এরা কদকলীয় নরদগাষ্ঠীর ান্ত ুথ ক্ত। 

কদকলীয় নরদগাষ্ঠী: নৃবিজ্ঞানীরা মানুদর উৎপবি ও বিকাল গদিণা কদর মস্ত মানিদগাবষ্ঠদক চারটি প্রধ্ান  াদগ  াগ কদরদছন। 

১. কদকলদয়ড ২. বনদগ্রাদয়ড ৩. মদঙ্গাদয়ড ৪. াস্ট্রাদয়ড। কদকলীয় িা কদকলদয়ড দা তারা যাদের াজার িছদরর দেবক 

দিবলষ্ট্য গাদয়র রাং াো, নাক উাঁচু িা উন্নত, কোাঁট পাতা। াআউদরাপীয় কেল ও িতথ মান উির াঅদমবরকায় এদের িিা ক্ষ করা 
যায়। উদ্দীপদকর াআাংযাদন্ডর কখদায়া়েদের গাকয়র রাং াো, নাক উন্নত ও বচকন, কোাঁট পাতা । এদের ি দেবক দিবলষ্ট্য বমবদয় 

কেখদ িুঝা যায় এরা কদকলীয় নরদগাষ্ঠী ান্ত ুথ ক্ত।  

 

# উচ্চতর দক্ষতা- 
া, াঅবম মদন কবর, উদ্দীপদকর াআাংযাদন্ডর কখদায়া়েদের াদথ নাাআদজবরয়ার কখদায়া়েদের মদধ্য নরদগাষ্ঠীগত ব ন্নতা রদয়দছ।  

★ নরডগাষ্ঠীগত ণিন্নতা:  নৃবিজ্ঞানীরা মানুদর উৎপবি ও বিকাল গদিণা কদর মস্ত মানিদগাবষ্ঠদক চারটি প্রধ্ান  াদগ  াগ 

কদরদছন। যথা : ১. কদকলদয়ড ২. বনদগ্রাদয়ড ৩. মদঙ্গাদয়ড ৪. াস্ট্রাদয়ড ।  

 

১.কডকশী  বা কডকশড ে : ( পবরচয় উপদর াঅদাচনা করা দয়দছ)  

২. ণনডরাড ে:  এদের গাদয়র রাং কাদা, চু ককাাঁক়োদনা, নাক ক াাঁতা, কে লক্ত ও িবষ্ঠ। এরা প্রধ্ানত াঅবিকা মাদেদল িিা 

কদর।  

৩. মডগালড ে:  এদের গাদয়র রাং পীত িদণথর িা উজ্জ্ব লযাম িদণথর য়। এদের চু কাদা ও গাঢ় য়। কচাখ কাদা িা িাোবম, নাক 

কমাটা। এদের কিবলর াগাআ এবলয়া মাদেদল িিা কদর।  

৪. অস্ট্রালড ে:  এদের গাদয়র রাং িাোমী, চু কঢউদখাদনা, গাদয় প্রচুর কাম, মাথা ম্বা। াদস্ট্রবয়ার াঅবেিাী াআদিা- াদস্ট্রীয় ও 

জাপানী াঅাআনুনদের াস্ট্রাদয়ড িা যায়। উবিবখত াঅদাচনা কথদক িা যায়, াআাংযাদন্ডর কখদায়া়েদের াদথ 

নাাআদজবরয়ার কখদায়া়েদের নরদগাষ্ঠীগত ব ন্নতা রদয়দছ যা াঅদাচনায় প্রমাবণত। 


