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গ্রামের সাংস্কৃতিক প্রোফাইল

আপনার গ্রাম কিসের

জন্য বিখ্যাত?

এমন কিছ ুকি আছে যা

আপনার গ্রামকে অনন্য করে বা 

অন্য গ্রাম থেকে আলাদা করে?

আপনার গ্রামে কি কোনও

বিখ্যাত ঐতিহাসিক 

ঘটনা ঘটেছে?

আপনার গ্রামের সঙ্গে

জড়িত কোনও শ্রুতি বা 

কিম্বদন্তি আছে কি? স
াধ

ার
ণ
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থ

্য



চিরাচরিত খাদ্য

কোনও অদ্বিতীয় খাবারের পদ আপনার গ্রামে পাওয়া যায়?

কোনও প্রথা যেমন শিশুর জন্ম, মূত্য,ু বিবাহ, লিঙ্গ বা 

সম্প্রদায় নির্দিষ্ট, শোকের সময়, লেন্ট পিরিয়ড বা 

ইস্টারের জন্য অনুশোচনামূলক সময়কাল, অন্যান্য অনুষ্ঠান 

সংক্রান্ত কোন খাবার/পদ আছে কি ?

আপনার গ্রামের সাধারণ সকালের খাবার কি?

কোনও উত্সব সংক্রান্ত কোনও নির্দিষ্ট পদ আছে কি?

কোনও  চিরাচরিত পানীয় আছে?

কোনও চিরাচরিত মিষ্টি আছে?

কোনও বিশেষ বাসন বা পাত্র ব্যবহার করা হয় কি?

বিশেষ ভোজনের কোনও স্তানীয় নাম আছে কি?

রান্না করার কোনও বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় কি?

খাবারকে কেন্দ্র করে কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান করা হয় কি?
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চিরাচরিত পোষাক
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আপনাদের গ্রামে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের সাধারণ 

বেশভূষা কি? ( স্থানীয় নাম জানান, নির্দিষ্ট ধরণ, 

কোনও লিঙ্গ সম্প্রদায় চিহ্নিত করুন, পোষাক তৈরী 

করার জন্য ব্যবহৃত উপাদানের তালিকা তৈরী করুন)

এমন কোনও পোষাক আছে যা আর পাওয়া যায় না 

কিন্ত ুআগে পরিধানের জন্য ব্যবহার করা হত? 

পোষাক পরিধানের কোনও ধরণ যা আর দেখা যায় না?

গ্রামের কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত 

কোনও পোষাক?

বিভিন্ন জনতাত্ত্বিক গোষ্ঠী সন্বন্ধিয় কোনও 

পোষাক আছে কি? (বয়স, বৈবাহিক অবস্থা ইত্যাদি)

ধর্মীয় বিশ্বাস বা সাংস্কৃতিক অনুশীলনের সঙ্গে যুক্ত 

কোনও পোষাক আছে কি?কোনো কাপোৰ জড়িত 

আছে নেকি?



চিরাচরিত পোষাক
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পরেন না ?

আপনাদের গ্রামে কোনও গয়না সংক্রান্ত প্রথা আছে 

কি? (উদাহরণস্বরূপ পরবর্তী প্রজন্মকে দেওয়া)

এমন কোনও নির্দিষ্ট বা স্বতন্ত্র চিরাচরিত 

অলঙ্কার আছে কি যা বিবাহ, শিশুর জন্ম ইত্যাদি 

বিশেষ অনুষানের সঙ্গে সম্পর্কিত?

বিভিন্ন জনতাত্ত্বিক গোষ্ঠী সন্বন্ধিয় কোনও 

অলঙ্কার আছে কি? (বয়স, বৈবাহিক অবস্থা ইত্যাদি)

ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুশীলন সংক্রান্ত কোনও 

অলঙ্কার আছে কি?

আপনাদের গ্রামে কোনও সম্প্রদায় আছে কি যারা 

গয়না প্রস্তুত করেন?

আপোনাৰ গাঁৱত গহনা নিৰ্মাণৰ সৈতে কোনো 

সম্প্ৰদায ়জড়িত আছে নেকি?

এমন কোনও অলঙ্কার আছে কি যা আপনাদের 

আপনাদের গ্রামে সাধারণত কি অলঙ্কার পরা হয়?

গ্রামের মানুষ আগে পরতেন কিন্ত ুএখন আর 



চিরাচরিত শিল্পকলা এবং কারুশিল্প

আপনাদের গ্রামে কোনও স্থানীয় সংগীতের ঐতিহ্য 

আছে কি?

আপনাদের গ্রামে কোনও স্থানীয় পুতুল নাচের ঐতিহ্য 

আছে কি?

আপনাদের গ্রামে কোনও স্থানীয় নাচের ধরণ আছে কি?

সেখানে প্রয়োগ কলার সঙ্গে যুক্ত কোনও 

উত্সব/আচার অনুষ্ঠান/প্রথা/বিশ্বাস আছে কি?

আপনাদের গ্রামে কোনও স্থানীয় খেলা বা মার্সাল 

আর্টফর্ম আছে কি?

সেখানে কোনও স্থানীয় সংগীতের সঙ্গে সম্পর্কিত 

স্থানীয় বাদ্য যন্ত্র আছে কি?

আপনাদের গ্রামে কোনও স্থানীয় নাটকের ঐতিহ্য আছে 

কি?

সেখানে ধর্মীয় স্থানে বা মেলায় কোনও আর্ট ফর্ম 

সঞ্চালন করা হয় কি?

সেখানে কোনও নির্দিষ্ট প্রয়োগ কলার সঙ্গে যুক্ত 

কোন সম্প্রদায ়আছে কি?

প্রয়োগ কলা
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প্রয়োগ কলা

ভিসুয়্যাল এবং মেটেরিয়াল আর্ট / দৃশ্যায়ণ এবং ভৌত কলা

উত্সব/আচার অনুষ্ঠান/প্রথা/বিশ্বাস আছে কি?

সেখানে ধর্মীয় স্থানে বা মেলায় কোনও আর্ট ফর্ম 

করা হয় কি?

আপনাদের গ্রামে কোনও শিল্প বা কারুশিল্পের 

ঐতিহ্য আছে কি? যেমন: ভাস্কর্য, ছবি আঁকা, চামড়ার 

কাজ, ছুতোর কাজ, সিরামিক, কাঁচের কাজ, তাঁত, 

হস্তশিল্প, বাদ্যযন্ত্র।

সেখানে কোনও বিশেষ শিল্প বা কার ুশিল্পের সঙ্গে 

সম্পর্কিত কোন সম্প্রদায় আছে কি

সেখানে শিল্প এবং কারুশিল্পের সঙ্গে যুক্ত কোনও  

এমন কোনও শিল্পকলা আছে কি যা আগে অনুসীলন 

করা হত কিন্ত ুএখন আর হয় না? সেগুলোকে ফিরিয়ে 

আনার কেউ / কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি ?

চাষাবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও শিল্পকলা সেখানে 

আছে কি?

এমন কোনও শিল্পকলা আছে কি যা আগে অনুশীলন করা 

হত কিন্ত ুএখন আর হয় না? সেগুলোকে ফিরিয়ে আনার 

কেউ / কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি ?
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সাহিত্য

আপনাদের গ্রামে পবিত্র মনে করা কোন উপাসনালয় 

সমেত এমন কোন পান্ডুলিপি আছে কি?

আপনাদের গ্রামে কি কোনও লোকগাথা বা কিম্বদন্তি 

আছে?

আপনাদের গ্রামে কোন অনন্য কবিতার ঐতিহ্য আছে?

আপনাদের গ্রামে কি কোন অনন্য মহাকাব্য পাঠ/ গল্প 

বলার শৈলী আছে?

এই সাহিত্যের ধরণ কি কোন বিশ্বাস/ স্থানীয় 

অনুশীলন/রীতি/ প্রথা সম্পর্কিত?
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বিশ্বাস

আপনার গ্রামের মানুষেরা কোনও বিশেষ রীতি বা 

বিশ্বাস অনুশীলন করেন

সেখানে বিভিন্ন বয়স, লিঙ্গ ইত্যাদি বা জীবনের প্রধান 

ঘটনা যেমন জন্ম, মৃত্য,ু বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কিত 

কোনও বিশ্বাস আছে কি?

কৃষি/প্রকৃতি/ঋত-ুর সঙ্গে প্রথা/ রীতি/ বিশ্বাস আছে 

কি?

সেখানে কোনও অধার্মিক বিশ্বাস/অনুশীলন আছে

শিল্পকলা ও কারুশিল্প সম্পর্কিত কোনও বিশ্বাস 

আছে কি?

জাদুবিদ্যার মতো কোন অপ্রচলিত চর্চা আছে কি?

আপনাদের গ্রামে লোকে বিশ্বাস করে এমন কিছু 

পুরাকথা কি?



ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক স্থান

ঐতিহ্যবাহী স্থানে কি ধরনের কার্যকলাপ হয়ে থাকে, যদি 

কিছ ুথাকে? সেগুলির কোনও জাতীয় গুরুত্ব আছে কি?

পবিত্র উপবন, জলাশয়, গাছ ইত্যাদির মতো কোনও 

প্রাকৃতিক স্থান আছে কি?

সেখানে ১০০ বছরেরও বেশি পুরানো ধর্মীয় অনুশীলনের 

সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত কোনও ঐতিহ্যবাহী স্থান আছে কি?

আপনাদের গ্রামে কোনও বিশেষ স্থাপত্য শৈলীতে বাড়ি, 

মন্দির নির্মাণ হয় কি?

ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্বিক গুরুত্ব সমৃদ্ধ কোনও 

স্থান আছে কি? (উদাহরণ – সোপান, দুর্গ, স্মৃতিস্তম্ভ, 

সমাধি, প্রত্নতাত্বিক স্থান ইত্যাদি)

কোনও কবর স্থান, স্মৃতিসৌধ, ছত্রী, স্বতন্ত্র সমাধি 

আছে কি ?
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উত্সব এবং মেলা

আপনাদের গ্রামে/অঞ্চলে এমন কোনও অনন্য 

উত্সব আছে কি?

উত্সব পালন করতে আপনি কি করেন? এর সঙ্গে 

কোনও নির্দিষ্ট প্রথা/ অনুশীলন জড়িত কি?

আপনাদের গ্রামে কোন সর্বজনীন উত্সব পালন 

করা হয়?

সেই উত্সব কি কোনও ধর্মীয় বিশ্বাস/অনুশীলনের 

সঙ্গে সম্পর্কিত?

উত্সবের সঙ্গে কোনও বিশেষ দেবতা বা ধর্মীয় 

ব্যক্তিত্ব জড়িত কি?

 উত্সবের সঙ্গে কোনও মানুষজন/সম্প্রদায় 

সম্পর্কিত?

কৃষি/প্রকৃতি/ঋতুর সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও 

উত্সব আছে কি?

উত্সবের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও নির্দিষ্ট লিঙ্গ 

বা বয়স শ্রেণী আছে কি?

উত্সবের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও প্রয়োগ কলা 

আছে কি?

উত্সব
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মেলার সঙ্গে কোন মানুষজন/সম্প্রদায় সম্পর্কিত? কে 

এটির আয়োজন করে?

আপনাদের গ্রামে/এলাকায় এমন কোন মেলা আছে কি যা 

অনন্য?

মেলা উদযাপন করতে আপনি কি করেন? এর সঙ্গে 

কোনও নির্দিষ্ট প্রথা/অনুশীলন জড়িত কি?

মেলাটি কি কোনও ধর্মীয় বিশ্বাস/অনুশীলনের সঙ্গে 

সম্পর্কিত?

 মেলার সঙ্গে কোনও বিশেষ দেবতা বা ধর্মীয় 

ব্যক্তিত্ব জড়িত কি?

আপনাদের গ্রামে কোন সাধারণ মেলাগুলির আযোজন 

করা হয়ে থাকে? (উদাহরণস্বরূপ – সাপ্তাহিক, মাসিক, 

বার্ষিক হাট/মেলা)

কৃষি/প্রকৃতি/ঋতুর সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও মেলা আছে 

কি?
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তারা কেন বিখ্যাত (তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত কিম্বদন্তি 

এবং কাহিনীগুলি)

আপনার গ্রামে কি কোনও বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব আছে? 

আপনার গ্রামে এমন কেউ কি আছে যে আপনার গ্রামকে 

বিখ্যাত করেছে?

তাদের কোনও পারিবারিক সদস্য গ্রামে থাকেন কি?

রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পুরষ্কৃত কোনও 

ব্যক্তি আছেন কি ?(পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, রাজ্য/জাতীয় 

স্তরের স্পোর্টস ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি)

বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব
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বিশিষ্ট শিল্পী

কোন ধরনের শিল্পকলা এবং কারুশিল্পের সঙ্গে তারা 

যুক্ত?

আপনাদের গ্রামে কোনও বিশিষ্ট শিল্পী থাকেন কি? ( 

শিল্পীর নাম এবং বয়স, সুনিপুণ কারিগর)

ততাদের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও কিম্বদন্তি /কাহিনী 

আছে কি?

যোগাযোগের বিবরণ

তাদের কোনও পারিবারিক সদস্য গ্রামে থাকেন কি?



আমার গ্রাম

আমার ঐতিহ্য
সাংস্কৃতিক মানচিত্রায়নের উপর জাতীয় মিশনে আমাদের 

প্রচেষ্ঠায় আপনার ক্রমাগত সমর্থন এবং আপনার কঠিন 

পরিশ্রমের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

www.culturemap.in
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