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‘নকশা, রং ও বুনন ককৌশল সবই তাদের ননজস্ব ঐনতহ্য অনুযায়ী হ্য়’—কথাটি পাব বতয চট্টগ্রাম ও নসদলদির 

আনেবাসীদের ততনর বস্ত্র সম্পদকব বলা হ্দয়দে। ‘আমাদের কলাকনশল্প’ রচনায় পাব বতয চট্টগ্রাদমর রাঙামাটি, বান্দরবান, 

রামগড় এলাকার চাকমা, কুনক ও মুরং এবং নসদলদির মানেমপুর অঞ্চদলর মনিপুনর কমদয়দের সম্পদকব বলা হ্দয়দে কয 

এরা ননদজদের ও পুরুষদের পনরদেয় বস্ত্র বুদন থাদক। তাদের কবানা কাপড় সাোরিত কমািা ও কিকসই হ্য়। কসই 

কাপদড়র নকশা, রং ও বুনন ককৌশল সবই তাদের ননজস্ব ঐনতহ্য অনুযায়ী হ্য়। 

নারায়িগঞ্জ কজলার নওয়াপাড়া গ্রাদম জামোনন কানরগরদের বসবাস। শতাব্দীকাল েদর এ তাাঁতনশল্প নবস্তারলাভ কদরদে 

শীতলক্ষ্যা নেীর তীরবতী এ এলাকায়। তবজ্ঞাননক নবদেষদি কেখা কগদে, শীতলক্ষ্যা নেীর পাননর বাষ্প কথদক কয 

আর্দ্বতার সৃটি হ্য়, তা জামোনন কবানার জনয শুেু উপদযাগীই নয়, বরং এক অপনরহ্ায ব বস্তু বলা চদল। কভৌদগানলক 

অবস্থান, আবহ্াওয়া এবং পনরনস্থনতর জনয শুেু অতীদতর তাাঁনতদের তাাঁত নশল্পই নয়, বতবমাদন বড় বড় কাপদড়র 

কারখানাও শীতলক্ষ্যা নেীর তীদর গদড় উদেদে। মসনলন যারা বুনত, তাদের বংশেররা যুগ যুগ েদর এ নশল্পোরা বহ্ন 

কদর আসদে বদল জামোনন শানড় আমরা আজও কেখদত পাই। বতবমান যুদগ, জামোনন শানড় কেদশ-নবদেদশ শুেু 

পনরনচতই নয়, গদব বর বস্তু। 

নবলুপ্ত কলাকনশল্প মসনলন, লুপ্তপ্রায় নকনশকাাঁথা োড়াও কুমারদের ততনর মাটির জজননসপত্র, নপতদলর বাসনদকাসন, 

নবনভন্ন এলাকার তাাঁতনশল্প, কুনমল্লার খানে কাপড়, পাব বতয চট্টগ্রাম ও নসদলদির মনিপুনরদের ননদজদের ততনর কাপড়সহ্ 

নানা কশৌনখন কলাকনশল্প, নসদলদির শীতল পাটি, খুলনার মােুর, বনরশাদলর কাদের কনৌকা, প্রতীকেমী কাপদড়র পুতুদলর 

কথা বদলদেন। এসব উপকরি আমাদের কেদশর ঐনতহ্য ও জীবদনর কযমন প্রনতনননেত্ব কদর, কতমনন তবদেনশক মুর্দ্াও 

আনয়ন কদর। 

শীতলক্ষ্যা নেীর পাননর বাষ্প কথদক কয আর্দ্বতার সৃটি হ্য় তা জামোনন কবানার জনয উপযুক্ত, তাই জামোনন কানরগরদের 

বসবাস শীতলক্ষ্যা নেীর তীদর গদড় উদেদে। নারায়িগঞ্জ কজলার নওয়াপাড়া গ্রাদমই জামোনন কানরগরদের বসবাস। 

শতাব্দীকাল েদর এ তাাঁতনশল্প নবস্তার লাভ কদরদে শীতলক্ষ্যা নেীর তীরবতী এ এলাকায়। কভৌদগানলক অবস্থান, 

আবহ্াওয়া এবং পনরনস্থনতর জনয শীতলক্ষ্যা নেীর তীদর গদড় উদেদে জামোনন কানরগরদের বসবাস। 

কলখক আমাদের কলাকনশদল্পর নানা ঐনতহ্যদক তুদল েদরদেন। এসব ঐনতদহ্যর মদেয নকনশকাাঁথা অনযতম। একসময় 

গ্রাদমর কমদয়রা বষ বার কমৌসুদম নকনশকাাঁথা কসলাই করত। আবার অদনক কমদয় এই কাথা কসলাই কদর জীনবকা ননব বাহ্ 

করত। যার সাদথ জনড়ত থাকত পনরবাদরর সুখ-েুুঃখ, হ্ানস-কান্নার কত সৃ্মনত। অথচ আজ এই নকনশকাাঁথা লুপ্তপ্রায়।  

 

প্রশ্নুঃ বষ বাকাল নকনশকাথা াঁ কসলাইদয়র উপযুক্ত সময় ককন? 

 


