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গাঁওৰ সাংস্কৃতিক প্ৰফাইল

আপোনাৰ গাওঁখন কিহৰ

বাবে বিখ্যাত?

আপোনাৰ গাওঁখনক অনন্য

বা আন গাওঁতকৈ পৃথক কৰি তোলাৰ 

বাবে কিবা আছে নেকি?

আপোনাৰ গাঁৱত কোনো 

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা 

ঘটিছে নেকি?

আপোনাৰ গাওঁৰ সৈতে সম্পৰ্কিত 

কোনো পৌৰাণিক কাহিনী 

আৰু কিংবদন্তি? স
াধ

াৰ
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পৰম্পৰাগত খাদ্য

আপোনাৰ গাঁৱত কোনো অতুলনীয ়ব্যঞ্জন পোৱা যায় নেকি?

আপোনাৰ গাওঁত সাধাৰণতে ৰাতিপুৱা কি আহাৰ গ্ৰহণ কৰা হয়?

কোনো উৎসৱৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কোনো নিৰ্দিষ্ট ব্যঞ্জন 
আছে নেকি?

সন্তান জন্ম, মৃত্য,ু বিবাহ, লিংগ বা সম্প্ৰদায ়নিৰ্দিষ্ট, 

শোকৰ ম্যাদ, ঋণ দিয়া অৱধি, অন্যান্য আদিৰ দৰে যিকোনো 

ৰীতি-নীতিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত যিকোনো খাদ্য/ব্যঞ্জন?

কোনো পৰম্পৰাগত মিঠাই আছে নেকি?

বিশেষ ভোজৰ বাবে কোনো স্থানীয ়নাম আছে নেকি?

কোনো বিশেষ বাচন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নেকি?

দ্য ৰন্ধাৰ কোনো বিশেষ উপায ়আছে নেকি?

কোনো পৰম্পৰাগত পানীয ়আছে নেকি?

খাদ্যৰ সৈতে কোনো অনুষ্ঠান জড়িত আছে নেকি?
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পৰম্পৰাগত পোছাক
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আপোনাৰ গাওঁৰ পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়োৰে বাবে সাধাৰণ 

পোছাক কি? (স্থানীয ়নাম, নিৰ্দিষ্ট প্ৰকাৰ প্ৰদান 

কৰক, যিকোনো লিংগ সম্পৰ্ক চিনাক্ত কৰক, 

কাপোৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহৃত সামগ্ৰীবোৰ 

তালিকাভুক্ত কৰক)

আপোনাৰ গাঁৱত আৰু পোৱা নাযায় কিন্ত ুআগতে পিন্ধা 

কোনো কাপোৰৰ সামগ্ৰী আছে নেকি? কাপোৰ 

পিন্ধাৰ কোনো ষ্টাইল যিবোৰ এতিয়া আৰু প্ৰচলিত 

নহয়?

গাওঁখনৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে সম্পৰ্কিত 

কোনো কাপোৰ?

ধৰ্মীয় বিশ্বাস বা সাংস্কৃতিক অনুশীলনৰ সৈতে কোনো 

কাপোৰ জড়িত আছে নেকি?

বিভিন্ন জনগাঁথনিগোটৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কোনো 

কাপোৰ আছে নেকি (বয়স, বৈবাহিক স্থিতি ইত্যাদি)



পৰম্পৰাগত অলংকাৰ
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আপোনাৰ গাঁৱত আগতে পিন্ধা কোনো অলংকাৰ আছে 

নেকি কিন্ত ুএতিয়া আৰু পোৱা নাযায় নেকি?

বিভিন্ন জনগাঁথনিগোটৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কোনো 

অলংকাৰ আছে নেকি (বয়স, লিংগ, বৈবাহিক স্থিতি 

ইত্যাদি)

আপোনাৰ গাঁৱত গহনাৰ সৈতে জড়িত কোনো পৰম্পৰা 

আছে নেকি? (যেনে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈ যোৱাৰ দৰে)

আপোনাৰ গাঁৱত গহনা নিৰ্মাণৰ সৈতে কোনো 

সম্প্ৰদায ়জড়িত আছে নেকি?

বিবাহ, সন্তান জন্ম আদিৰ দৰে কোনো বিশেষ 

অনুষ্ঠানৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কোনো নিৰ্দিষ্ট বা পৃথক 

পৰম্পৰাগত অলংকাৰ আছে নেকি?

ধৰ্মীয় বিশ্বাস বা আচৰণৰ সৈতে কোনো অলংকাৰ 

জড়িত আছে নেকি?

আপোনাৰ গাঁৱত পিন্ধা সাধাৰণ অলংকাৰবোৰ কি?



পৰম্পৰাগত কলা আৰু কাৰুশিল্প

আপোনাৰ গাঁৱত কোনো স্থানীয ়থিয়েটাৰৰ পৰম্পৰা 

আছে নেকি?

কোনো নিৰ্দিষ্ট প্ৰদৰ্শন কলাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত 

কোনো সম্প্ৰদায ়আছে নেকি?

কোনো প্ৰদৰ্শন কলাৰ সৈতে কোনো উৎসৱ/ৰীতি-

নীতি/ৰীতি-নীতি/বিশ্বাসজড়িত আছে নেকি?

আপোনাৰ গাওঁৰ স্থানীয ়সংগীত পৰম্পৰাৰ সৈতে 

কোনো পৰম্পৰাগত বাদ্যযন্ত্ৰ জড়িত আছে নেকি?

ধৰ্মীয় স্থান বা মেলাত পৰিৱেশন কৰা কোনো কলাৰ 

প্ৰকাৰ আছে নেকি?

আপোনাৰ গাঁৱত কোনো পৰম্পৰাগত ক্ৰীড়া বা সমৰ 

কলা আছে নেকি?

আপোনাৰ গাঁৱত কোনো স্থানীয ়পুতলা ৰখাৰ পৰম্পৰা 
আছে নেকি?

আপোনাৰ গাঁৱত কোনো স্থানীয ়সংগীতৰ পৰম্পৰা 

আছে নেকি?

আপোনাৰ গাঁৱত কোনো স্থানীয ়নৃত্যৰ ৰূপ আছে নেকি?

প্ৰদৰ্শন কলা
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প্ৰদৰ্শন কলা

দৃশ্য আৰু সামগ্ৰী কলা

ধৰ্মীয় স্থান বা মেলাত কৰা কোনোধৰণৰ কলাৰ 

প্ৰকাৰ আছে নেকি?

কোনো নিৰ্দিষ্ট কলা বা শিল্পৰ সৈতে সম্পৰ্কিত 

কোনো সম্প্ৰদায ়আছে নেকি?

আপোনাৰ গাঁৱত কোনো স্থানীয ়কলা বা কাৰুশিল্পৰ 

পৰম্পৰা আছে নেকি? উদাহৰণ স্বৰূপে: ভাস্কৰ্য, 

চিত্ৰাংকন, চামৰাৰ কাম, কাৰ্পেণ্ট্ৰী চিনেমা, 

গ্লাছৱৰ্ক, হস্ততাঁত, হস্তশিল্প। সংগীত বাদ্যযন্ত্ৰ

এনে কোনো আৰ্টফৰ্ম আছে নেকি যিবোৰ আগতে 

অনুশীলন কৰা হৈছিল কিন্ত ুবৰ্তমান প্ৰচলিত নহয়? 

তেওঁলোকক কোনো ব্যক্তিয়ে/কোনো পদক্ষেপৰ 

জৰিয়তে ঘূৰাই আনিছে নেকি?

কোনো কলা আৰু কাৰুশিল্পৰ সৈতে কোনো 

উৎসৱ/ৰীতি-নীতি/ৰীতি-নীতি/বিশ্বাস জড়িত আছে নেকি?

কৃষিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কোনো কলাৰ প্ৰকাৰ আছে নেকি?

আগতে থকা কোনো আৰ্টফৰ্ম আছে নেকি যিখিনি 

অনুশীলন কৰা হৈছে কিন্ত ুএতিয়া প্ৰচলিত নহয়? 

সেইবোৰক কোনো ব্যক্তিয়ে/কোনো পদক্ষেপৰ 

জৰিয়তে ঘূৰাই আনিছে নেকি?
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সাহিত্য

আপোনাৰ গাঁৱত কোনো অনন্য কবিতাৰ পৰম্পৰা 

আছে নেকি, যাৰ ভিতৰত পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা 

উপাসনাস্থলী আছে?

সাহিত্যৰ ৰূপটো কোনো বিশ্বাস/স্থানীয ়অনুশীলন/ 

ৰীতি-নীতি/ৰীতি-নীতিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত নেকি?

আপোনাৰ গাঁৱত কোনো পুৰণি পাণ্ডুলিপি উপলব্ধ 

আপোনাৰ গাঁৱত কোনো অনন্য মহাকাব্যিক 

বৰ্ণনা/কাহিনী কোৱাৰ শৈলী আছে নেকি?

আপোনাৰ গাঁৱত কোনো লোককাহিনী বা কিংবদন্তী 

আছে নেকি?

আছে নেকি?
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বিশ্বাসসমূহ

কলা আৰু কাৰুশিল্পৰ সৈতে কোনো বিশ্বাস জড়িত আছে 

নেকি?

বিভিন্ন বয়সৰ গোট, লিংগ আদিৰ সৈতে অথবা জীৱনৰ 

মুখ্য ঘটনা যেনে জন্ম, মৃত্য,ু বিবাহ ইত্যাদিৰ সৈতে 

কোনো বিশ্বাস জড়িত আছে নেকি?

আপোনাৰ গাঁৱৰ মানুহে কোনো অনন্য ৰীতি-নীতি বা 

বিশ্বাস পালন কৰে নেকি?

কোনো অ-ধৰ্মীয় বিশ্বাস/অনুশীলন আছে নেকি?

কৃষি/প্ৰকৃতি/ঋতুৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কোনো ৰীতি-

নীতি/ৰীতি-নীতি/বিশ্বাস?

মানুহে আপোনাৰ গাঁৱত বিশ্বাস কৰা কিছুমান পৌৰাণিক 

কাহিনী কেনেধৰণৰ?

যাদুবিদ্যাৰ দৰে কোনো অগতানুগতিক প্ৰথা?



ঐতিহ্য আৰু প্ৰাকৃতিক স্থানসমূহ

১০০ বছৰতকৈ অধিক পুৰণি যিকোনো ধৰ্মীয় প্ৰথাৰ 

প্ৰতি কোনো ঐতিহ্যবাহী স্থান সংযুক্ত আছে নেকি?

ঐতিহ্যবাহী স্থানত কেনে ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ সংঘটিত 

হয,় যদিহে আছে? সেইবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান 

নেকি?

ঐতিহাসিক আৰু পুৰাতাত্ত্বিক গুৰুত্ব থকা কোনো ঠাই 

আছে নেকি? (উদাহৰণ: ষ্টেপৱেল, ফৰ্ট, স্মাৰক, সমাধি, 

পুৰাতাত্ত্বিক স্থান ইত্যাদি)

প্ৰকৃতি সম্পৰ্কীয ়কোনো ঠাই আছে নেকি যেনে 

পৱিত্ৰ বনাঞ্চল, হ্ৰদ, গছ ইত্যাদি?

আপোনাৰ গাঁৱৰ ঘৰ আৰু মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কোনো 

নিৰ্দিষ্ট স্থাপত্য শৈলী?

কোনো কবৰস্থান, স্মাৰক, ছত্ৰী, পৃথক সমাধি?
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উৎসৱ আৰু মেলা

আপোনাৰ গাও/ঁঅঞ্চলৰ বাবে অতুলনীয ়

কোনো উৎসৱ আছে নেকি?

উৎসৱটো কোনো ধৰ্মীয় বিশ্বাস/অনুশীলনৰ 

সৈতে সম্পৰ্কিত নেকি?

উৎসৱৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কোনো নিৰ্দিষ্ট 

দেৱতা বা ধৰ্মীয় ব্যক্তিত্ব?

আপোনাৰ গাঁৱত উদযাপন কৰা সাধাৰণ 

উৎসৱবোৰ কি কি?

উৎসৱটো উদযাপন কৰিবলৈ আপুনি কি কৰে?

 ইয়াৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কোনো নিৰ্দিষ্ট ৰীতি-

নীতি/অনুশীলন আছে নেকি?

উৎসৱৰ সৈতে জড়িত লোক/সম্প্ৰদায ়

কোনসকল?

উৎসৱৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কোনো প্ৰদৰ্শন 

কলা আছে নেকি?

কৃষি/প্ৰকৃতি/ঋতুৰ সৈতে কোনো উৎসৱ জড়িত 

আছে নেকি?

উৎসৱসমূহ



মেলাসমূহ

উ
ৎ

স
ৱ

 আ
ৰ

ু ম
েল

া

সেই মেলাটো কোনো ধৰ্মীয় বিশ্বাস/অনুশীলনৰ সৈতে 

সম্পৰ্কিত নেকি?

মেলা উদযাপন কৰিবলৈ আপুনি কি কৰে? ইয়াৰ সৈতে 

সম্পৰ্কিত কোনো নিৰ্দিষ্ট ৰীতি-নীতি/অনুশীলন আছে 

নেকি?

আপোনাৰ গাও/ঁঅঞ্চলৰ বাবে অতুলনীয ়কোনো মেলা 

আছে নেকি?

মেলাৰ সৈতে জড়িত লোক/সম্প্ৰদায ়কোনটো? কোনে 

ইয়াক আয়োজন কৰে?

কৃষি/প্ৰকৃতি/ঋতুৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কোনো মেলা আছে 

নেকি?

আপোনাৰ গাঁৱত কেনেধৰণৰ সাধাৰণ মেলাৰ আয়োজন 

কৰা হয়? (যেনে: সাপ্তাহিক, মাহিলী, বাৰ্ষিক হাট/মেলা)

মেলাৰ সৈতে জড়িত কোনো নিৰ্দিষ্ট দেৱতা বা ধৰ্মীয় 

ব্যক্তিত্ব আছে নেকি?
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আপোনাৰ গাঁওত  কোনোবা জনপ্ৰিয় ব্যক্তিত্বৰ 

লোক আছে নেকি? যিজনে আপোনাৰ গাঁওখনক 

গৌৰান্বিত কৰিছে?

তেওঁলোক কিয় বিখ্যাত (তেওঁলোকৰ সৈতে কিংবদন্তি 

আৰু কাহিনী জড়িত)?

ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয ়চৰকাৰৰ দ্বাৰা পুৰস্কৃত কোনো 

ব্যক্তি আছে নেকি? (পদ্মশ্ৰী, পদ্মভূষণ, 

ৰাজ্যিক/ৰাষ্ট্ৰীয ়পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া-ব্যক্তি ইত্যাদি)

গাওঁখনত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য বাস কৰে 

নেকি?

বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব
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বিশিষ্ট শিল্পী

গাওঁখনত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য বাস কৰে 

নেকি?

যোগাযোগৰ বিৱৰণ

তেওঁলোকৰ সৈতে কোনো কিংবদন্তী/কাহিনী জড়িত 

আছে নেকি?

তেওঁলোকে কেনে ধৰণৰ কলা বা কাৰুশিল্প অনুশীলন 

কৰে?

আপোনাৰ গাঁৱত কোনো বিশিষ্ট শিল্পী বাস কৰে নেকি? 

(শিল্পী, মাষ্টাৰ-শিল্পীসকলৰ নাম আৰু বয়স)



মেৰি গাঁও

মেৰি ধৰোহৰ
সাংস্কৃতিক মাপচিত্ৰণত ৰাষ্ট্ৰীয ়অভিযানত অৱদান 

আগবঢ়োৱাৰ বাবে আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু নিৰন্তৰ 

সমৰ্থনৰ বাবে আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ

www.culturemap.in
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