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প্রািম্ভ 

র্কশাকিি জকশবপুি উপকজিাি ডালিঝাড়া গ্রাকমি একটি প্রত্নস্থাকন প্রত্নতালত্ত্বক খনন পলিচািনা ককি প্রত্নতত্ত্ব 

অলিদপ্তি খুিনা ও বলিশাি লবভাগীয় অঞ্চকিি অলফকসি একটি খনন দি একটি পূণ যাঙ্গ ‘জবৌদ্ধ-লবহাি-মলিি 

কমকেক্স’ আলবষ্কাি ককিকে। লবকশষজ্ঞকদি িািণা, এই স্থাপনাগুকিা আনুমালনক লি. ৯ম জেকক ১১ শতককি 

মধ্যবতী সমকয়ি। বাংিাকদকশি দলিণ-পলিমাঞ্চি সহ ভািকতি পলিমবাংিাি সংিগ্ন দলিণাঞ্চকি এমন 

স্থাপনা প্রেম আলবষ্কৃত হকিা। জদকশি ও লবকদকশি লবলভন্ন লবকশষজ্ঞকদি মতামত অনুসাকি এই স্থাপনাগুকিাি 

এমন লকছু অনন্য ও ব্যলতক্রমী ববলশষ্ট্য িকয়কে র্া ভািতীয় উপমহাকদকশি পূব যলদকক ইকতাপূকব য আলবষ্কৃত 

অন্যান্য জবৌদ্ধলবহািগুকিাি জেকক এককবাকিই লভন্ন ও আিাদা। প্রত্নতালত্ত্বক ও স্থাপলতযক এই ববলশষ্ট্যাবলিি 

লবকবচনায় এই ‘জবৌদ্ধ লবহাি-মলিি কমকেক্স’-এি ধ্বংসাবকশষ বাংিাকদশ ও ভািকতি লবহাি, উলড়ষ্যা ও 

পলিমবাংিাি সমসামলয়ক অন্যান্য জবৌদ্ধস্থাপনা জেকক আিাদা। অলিদপ্তকিি গকবষকগণ এবং তাকদি 

অনুকিাকি সংলিষ্ট্ লবকশষজ্ঞগণ দলিণ  এলশয়াি অন্যান্য অংকশ এমন ববলশষ্ট্যাবলি সম্পন্ন জবৌদ্ধ স্থাপনাি 

ধ্বংসাবকশষ খু ুঁকজ পাওয়া জগকে কীনা তা জবাঝাি ও জানাি জচষ্ট্া কিকেন। 

এই ব্যলতক্রমী, অনন্য ও লবিি ‘জবৌদ্ধলবহাি-মলিি’ স্থাপনাটি বাংিাকদকশি দলিণ-পলিমাঞ্চকি মানববসলতি 

লবস্তাি ও পলিবতযন এবং ইলতহাকসি জিকত্র একটি খুবই গুরুত্বপূণ য সংকর্াজন বকি মকন কিকেন লবলভন্ন 

লবকশষজ্ঞ। গত ২২ জানুয়ালি ২০২০ লিস্টাব্দ তালিখ হকত আঞ্চলিক পলিচািককি কার্ যািয় প্রত্নতত্ত্ব অলিদপ্তি, 

খুিনা ও বলিশাি লবভাকগি খননদি র্কশাি জজিাি জকশবপুি উপকজিাি জগৌলিক ানা ইউলনয়কনি কালশমপুি 

জমৌজাি ডালিঝাড়া লিলবকত খনন শুরু ককিকে। প্রত্নতত্ত্ব অলিদপ্তকিি মহাপলিচািক ও সিকাকিি অলতলিক্ত 

সলচব জনাব জমা: হান্নান লময়াি অনুকমাদনক্রকম, আঞ্চলিক পলিচািককি কার্ যািয়, খুিনা ও বলিশাি লবভাকগি 

আঞ্চলিক পলিচািক জনাব আফকিাজা খান লমতাি সালব যক তত্ত্বাবিাকন খনন পলিচািনা ককিকেন আঞ্চলিক 

পলিচািককি কার্ যািকয়ি সহকািী পলিচািক এ জক এম সাইফুি িহমান। প্রত্নতালত্ত্বক খনন টিকমি অন্যান্য 

সদস্যিা হকিন গকবষণা সহকািী উলম যিা হাসনাত, মাকযসম্যান জমা: লিপন লময়া, প্রাক্তন লসলনয়ি ড্রাফটসম্যান 

জমা. জাহািাি আিী ও প্রাক্তন আকিাকলচত্রকি জমা. আবদুস সামাদ।খনন কাকজ মহাস্থানগড় বগুড়া হকত 

আগত দি খনন শ্রলমক ও স্থানীয় শ্রলমককি দ্বািা খনন কার্ যক্রম চিকে । মাচ য ২০২০ লিস্টাব্দ মাস পর্ যন্ত খনন 

কার্ যক্রম চিকব। 

আকিাচয স্থাপনাটিি সামলগ্রক পলিকল্পনায় বাংিাকদশ তো ভািতীয় উপমহাকদকশি পূব যাংকশি অন্যান্য জবৌদ্ধ 

লবহাি/মহালবহািগুকিাি মূি স্থাপলতযক পলিকল্পনাই অনুসৃত হকয়কে, র্লদও উত্তি লদককি লভক্ষুকিসহ বাহুটি 

এখকনা উকমালচত হয় নাই। একিকত্র লতনলদকক লভিকি ও একলদকক মলিি সহ একটি আয়তাকাি পলিকল্পনা 

অনুসৃত হকয়কে। মাঝখাকন িকয়কে লবহাকিি অঙ্গন। লবহািাঙ্গকনি মকধ্যও অন্যান্য স্থাপনা োককত পাকি জর্মন 

অন্যান্য লবলভন্ন লবহাকি িকয়কে। প্রাপ্ত মৃৎপাত্র এবং স্থাপতয বশলিগত লবকবচনায় এই লবহািটিি সময়কাি 

আনুমালনক ৯ম- ১১শ শতক। 

 

ডালিঝাড়া জবৌদ্ধলবহাকিি অবস্থান 

র্কশাি জজিাি জকশবপুি উপকজিাি জগৌিীক ানা ইউলনয়কনি কালশমপুি গ্রাকম “ডালিঝাড়া” নামক লিলবটি 

অবলস্থত। প্রলসদ্ধ প্রত্নস্থি ভিত ভায়না জবৌদ্ধ মলিি জেকক আনুমালনক ১.৫ লককিালমটাি দলিণ পলিকম এি 

অবস্থান। চািপাকশি ভূলম হকত লিলবি পূব য অংশ প্রায় ২.৫ লমটাি উচুঁ। প্রত্নস্থানটি ইকতামকধ্যই ইট লুণ্ঠনকািী, 

বালড়- ি লনম যাণ ও চাষাবাকদি কািকণ অতযন্ত িলতগ্রস্থ।বসতবালড়, পাকনি বিজ, কিাবাগান কিাি ফকি লিলব 

অকনকাংশই িলতগ্রস্থ। লিলবি মকধ্য ইতস্তত লবলিপ্ত ইকটি টুকিা, মৃৎপাত্র দৃশ্যমাণ।  
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প্রত্নতালত্ত্বক খনকনি পটভূলম              

জীবকনি ক্রমবি যমান চালহদাি কািকণ প্রত্নস্থিটিকত বসবাসকািী মানুষজন লদন লদন এই স্থানটি জককট জফিকে। 

লকছুটা মাটি অপসািণ কিকিই জবলিকয় আসকে ইকটি বতিী প্রাচীন স্থাপলতযক অবকশষ।  

প্রখ্যাত ঐলতহালসক সতীশচন্দ্র লমত্র তাঁি র্কশাি খুিনাি ইলতহাস গ্রকেি প্রেম খকেি পৃষ্ঠা-২১২ জত উকেখ 

ককিকেন জর্ “ ভিকতি জদউকিি অি যমাইি দলিকণ কালশমপুি গ্রাকম ডালিঝাড়া বলিয়া একটা স্থান আকে। 

ইহাও একটি ভগ্ন স্তূপ । এখাকন ভিত িাজাি জকান কর্ম্যচািী বাড়ী োলককত পাকি”।  

স্বনামিন্য প্রত্নতত্ত্বলবদ আবুি কািাম জমাহার্ম্দ র্াকালিয়া তাঁি “বাঙিাকদকশি প্রত্নসম্পদ” গ্রকে ডালিঝাড়া 

লিলব সম্পককয সুলনলদ যষ্ট্ ককি লকছু বকিন নাই। গ্রকেি ৩৮২ পৃষ্ঠায় ‘জগৌিীক ানা’ নামক স্থাকনি  প্রত্নতালত্ত্বক 

লনদশ যনসমূহ সম্পককয লতলন বকিকেন জর্ “ভিতভায়না জেকক প্রায় ১ লককিালমটাি পলিম-দলিকণ  জগৌলিক ানা 

নামক একটি প্রাচীন গ্রাম আকে। এ গ্রাকম অসংখ্য প্রাচীন কীলতযি ধ্বংসাবকশষ এককাকি লেকিা। বতযমাকন( 

১৯৭৫লিিঃ) গ্রাকমি এখাকন জসখাকন প্রাচীন ইট ও মৃৎপাকত্রি ভগ্নাংশ োড়া আি লকছুই জদখা য়ায় না।স্থানীয় 

জিাককিা এ স্থানকক ভিত িাজাি বালড় বকি সনাক্ত ককিন”। 

গ্রকেি ৩৮৩ পৃষ্ঠায় লতলন আকিা উকেখ ককিকেন জর্ “ভিত ভায়না স্তুপ ও আকশপাকশি ধ্বংসাবকশষগুলি জদকখ 

িািণা হয় জর্, বহু প্রাচীন কাকি এ স্থাকন জবৌদ্ধিম য ও সংস্কৃলতি একটি লবকশষ উকেখকর্াগ্য জকন্দ্র লেি। 

জগৌিীক ানা গ্রাকমি ধ্বংসাবকশষগুলিও লেি খুব সম্ভব জকান জবৌদ্ধলবহাি বা স্তুকপি সকঙ্গ সম্পৃক্ত, জকাকনা 

িাজবালড় খুব সম্ভব এটি লেি না। লনম্নবকঙ্গ সমুকেি কাোকালে স্থাকন অবলস্থত এ সব কীলতয কত প্রাচীন, খনন 

না ককি জস সম্পককয লনিয় ককি লকছু বিা কঠিন। তকব ২৪ পিগনা জজিাি চন্দ্রককতুগকড় ও জবড়াচাম্পায় 

খনকনি ফকি জমৌর্ য যুকগি বহু কীলতযি সন্ধান পাওয়া জগকে। ভিতভায়না জেকক জস সব স্থাকনি দুিত্ব ৬৪ 

লককিালমটাকিি জবলশ নয়। ভিতভায়না, আগ্রা-কলপিমুলন, আমালদ প্রভৃলত স্থাকনি ধ্বংসাবকশষগুলিও জস 

কাকিি এবং জস সব কীলতযি সকঙ্গ সমৃ্পক্ত হওয়া লবলচত্র নয়”। 

               প্রত্নতত্ত্ব অলিদপ্তকিি ২০০৫ সাকি প্রকালশত (জমা.জমাশািিফ জহাকসন কর্তযক পলিমাজযনকৃত) 

“Greater Jessore, Archaeological Survey Report” এি ২৯ পৃষ্ঠায় এই লিলব সম্পককয লকছু 

তথ্য লববিণ প্রকাশ কিা হয় “Dalijhara Dhibi (Mound), Keshabpur, Jessore: Towards north from 

Bharat Bhayna Buddhist Temple, at distance of about 1.5 mile, is to be seen a low mound that 

goes by the name Dalijhara Dhibi with a silted pond on its south. It is in village Kashimpur. It 

is only 3 feet high from the land around, 250 feet by 200 feet across and it being used as a 

cultivable land. It has steep side on the west and sloping sides for remaining region. The 

upper surface is roughly plain. Along the loose soil thick concentration of brickbats and 

potsherds are found at places. Terracotta balls and toys are also available. Among its western 

steep side, however, faint traces of a north-south aligned wall have also been marked. Thus it 

appears that the mound contains some non-descript type of structure which is supposed to 

have formed the part of a lost residential accommodation in the past (ref: Greater Jessore 

District Archaeological Survey Report by DoA). 

        

প্রত্নতত্ত্ব অলিদপ্তকিি আঞ্চলিক পলিচািককি কার্ যািয় খুিনা ও বলিশাি লবভাকগি প্রত্নতালত্ত্বক খনন দি ভিত 

ভায়না জেকক দলিণ পলিকম অবলস্থত এ প্রত্নস্থিটি পলিদশ যকনি মাধ্যকম প্রত্নতালত্ত্বক খনকনি প্রকয়াজনীয়তা অনু

ভব ককি। প্রত্নতালত্ত্বক গুরুত্ব অনুিাবন ককি প্রত্নতত্ত্ব অলিদপ্তকিি মহাপলিচািককি অনুমলতক্রকম  ২২ জানুয়ািী 

 ২০২০ লিস্টাকব্দ প্রত্নস্থানটিকত প্রত্নতালত্ত্বক খনন শুরু হয়। তকব প্রােলমক ভাকব অনুলমত লবস্তৃলতি তুিনায় 

প্রত্নস্থানটি অকনক বড় স্থান জুকড় লবস্তৃত লহকসকব আলবষ্কৃত হয়।        
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জবৌদ্ধলবহাকিি স্থাপলতযক লববিণ 

জবৌদ্ধ লবহািটি আয়তাকাি। পূব যলদকক ২টি মলিি,  উত্তিবাহুকত  ২টি লভক্ষুকি, দলিণ বাহুকত ৯ টি লভক্ষুকি, 

পলিম বাহুকত ৭ টি লভক্ষুকি িকয়কে। পলিবাহুি মাঝখাকন একটি বড়কি িকয়কে। এই কিটিি পলিকম 

একটি বৃহৎদাকাি অলভকিপ/প্রকজকসন িকয়কে। পলিমবাহুি মধ্যবতী এই অলভকিপ ও বড় কিটিই লবহাকিি 

প্রিান প্রকবশদ্বাি লেি।    

জবৌদ্ধলবহািটিি পূব যলদকক দুইটি জবৌদ্ধ মলিি উকমালচত হকয়কে। র্াি মকধ্য উত্তি-পূব যককাকণি মলিিটিি পলিমাপ 

হকিা উত্তি-দলিকণ আনু. ১৯ লমটাি ও পূব য-পলিকম আনু. ২৪ লমটাি। পূব যলদকক মাঝ বিাবি (পলিম লদককি 

বাহুি মধ্যবতী প্রকবশদ্বাকিি ঠিক লবপিীকত) উকমালচত জবৌদ্ধমলিিটিি পলিমাপ উত্তি-দলিকণ আনু. ২১ লমটাি 

ও পূব য-পলিকম আনু. ২৪ লমটাি। মলিি সম্বলিত লিলবটি চািপাকশি ভূলম জেকক প্রায় ২.৫ লমটাি উঁচ। উভয় 

মলিিই আবদ্ধ কি বতলি ককি তাি মাকঝ লনলম যত হকয়কে। এই িিকনি স্থাপনািীলত জসলুিাি স্থাপনািীলত 

লহকসকব পলিলচত। এই অঞ্চকিি লনকটবতী ভিতভায়না, মলনিামপুকিি দমদম পীিস্থান লিলব ও ঝুলড়ঝাড়া 

লিলবকত উকমালচত স্থাপতযকাঠাকমাকতও একই িীলত িিযণীয়। 

লবহািটি উত্তি-দলিকণ ৬০ লমটাি এবং পূব য-পলিকম ৯০ লমটাি। লবহাকিি আলঙ্গনাি (courtyard) 

পলিমাপ ৩৪.৫ লম. (উত্তি-দলিকণ) ও ৪০.৬ লম. (পূব য-পলিম)। লবহাকিি জভতকিি লদককি এখন অলব্দ 

উকমালচত (exposed) দলিণ ও পলিম বাহু সংিগ্ন বািািাি পলিমাপ উত্তি-দলিণ বিাবি ৪২ লমটাি 

এবং পূব য-পলিম বিাবি ৪৪.৬ লমটাি। লভতকিি এই বািািাি প্রস্থ ২.৪০ লমটাি - ২.৫৫ লমটাি। দলিণ বাহু 

সংিগ্ন বাইকিি বািািাি প্রস্থ ৪.৫০ লমটাি। পলিম লদককি বাইকিি এবং প্রকবশপে সংিগ্ন বািািা বা 

পলিসকিি প্রস্থ হকিা ৪.৭৫ লমটাি। এই বািািা লগকয় দলিণ বাহুি বািািাি সকঙ্গ যুক্ত হকয়কে।  

 

প্রকবশদ্বাকিি অলভকিপ: পলিমবাহুি মাঝ বিাবি ৯ লমটাি বদ যয ও ৯.৬৫ লমটাি প্রস্থ সম্বলিত প্রকবশপে 

উকমালচত হকয়কে। প্রকবশপকেি অলভকিকপি জশষসীমা এখকনা অলব্দ লচলিত কিা র্ায় নাই কািণ তা সংিগ্ন 

শস্যলবলশষ্ট্ জলমি মকধ্য প্রসালিত হকয়কে।   

 

লবহাকিি কি:  

লবহাকিি উত্তি বাহুকত ২টি, দলিণ বাহুকত ৯টি এবং পলিম বাহুকত এখকনা পর্ যন্ত ৭টি কি (Cell) উকমালচত 

হকয়কে। পলিমবাহুি মাঝখাকনি কিটি বড় এবং প্রকবশপে লহকসকব ব্যবহৃত হকতা এবং এই ককিি পলিকমই 

অলভকিপটি যুক্ত হকয়কে। উকমালচত কিগুকিাি পলিমাপ বদক যয ৫.২৩ লম. জেকক ৪.৭১ লম. এবং প্রকস্থ ৪.৬১ 

জেকক ৪.১৭ লম. পর্ যন্ত। মধ্যবতী জসকিি পলিমাপ ১.৯৮ লম. জেকক ২.০৮ লম.। কিগুকিাকক পিস্পি জেকক 

পৃেককািী পলিসকিি পলিমাপ হকিা ৪৫ জসলম জেকক ১৬৫ জসলম। 

লবহাকিি উত্তিবাহু ও লবহািাঙ্গকনি জবলশিভাগ স্থান এখকনা খনন কিা র্ায় নাই। কািণ জসখাকন লবলভন্ন শস্য 

িকয়কে। পাকনি বিজ ও জমহগনী বাগান িকয়কে। পূব যলদককি মলিিদুকটা োড়া বালক অংকশ লিলব জককট প্রায় 

সমান ককি চাষাবাদ কিা হকয়কে। ফকি লিলবি মকধ্য চাপা পড়া স্থাপলতযক অবকশকষি উপকিি লদককি 

কাঠাকমা আকগই ধ্বংসপ্রাপ্ত হকয়কে ইট তুকি লনকয় র্াওয়াি কািকণ। 

 

প্রোপ্ত প্রত্নেস্তু:  

খনকনি ফকি অিংকৃত ইট, জপাড়ামাটিি ফিককি ভগ্নাংশ ও মৃৎপাকত্রি ভগ্নাংশ পাওয়া জগকে। জপাড়ামাটিি ইট 

ও ফিককি ভগ্নাংশগুকিাকত পদ্মফুি ও লবলভন্ন জযালমলতক নকশা অংলকত িকয়কে। এোড়াও চন সুিলক, বালি 

দ্বািা লনলম যত স্টাককা পাওয়া র্ায়। স্টাককাগুকিাকত নানািিকণি ফুকিি ও জযালমলতক নকশা পাওয়া জগকে। 
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এখাকন একটি লবকশষ িিকণি বাটি আকৃলতি মৃৎপাত্র পাওয়া জগকে র্া সািািণত ৭ম-১১শ শতককি 

জবৌদ্ধলবহািসহ অন্যান্য প্রত্নস্থাকন পাওয়া র্ায়। 

প্রােলমক ব্যখ্যা ও লবকিষণ:  

লিচাড য এটকনি জনলপ্রয় তত্ত্ব এবং প্রচলিত ইলতহাকসি িািাবালহকতা অনুর্ায়ী দলিণ-পলিম বাংিাকদকশি 

ইলতহাস সুিতালন যুকগি পূকব য নয়। লকন্তু প্রত্নতত্ত্ব অলিদপ্তকিি আঞ্চলিক পলিচািককি কার্ যািয় খুিনা এি 

সাম্প্রলতক গকবষণায় প্রাপ্ত প্রত্নতালত্ত্বক আিামতসমুহ এই অঞ্চকিি ইলতহাকসি িািাবালহকতা আলদমধ্য যুগ 

পর্ যন্ত দী যালয়ত ককিকে। দলিণ-পলিম বাংিাকদকশ আলদমধ্যযুগীয় বসলতি আিামকতি লহকসকব এটি আকিা 

একটি নতুন এবং অনন্য সংকর্াজন। ইলতপূকব য এই অঞ্চকি প্রাপ্ত সবগুকিা স্থাপতয কাঠাকমাই আলদমধ্য যুগীয় 

জবৌদ্ধ মলিি বা স্তূপ। এবেি ডালিঝাড়া লিলবকত পলিচালিত প্রত্নতালত্ত্বক খনকনি ফকি একটি জবৌদ্ধ সং ািাম বা 

লবহাকিি স্থাপতয কাঠাকমা পাওয়া লগকয়কে। এটি দলিণবকঙ্গি লবস্তৃত এিাকায় আলদমধ্য যুকগি বসলতিই 

প্রমাণক।  

জবৌদ্ধ লবহাকিি ব্যলতক্রমী ও অনন্য ববলশষ্ট্যাবলি: 

এক. লভক্ষুকিগুকিা একটি অন্যটি জেকক একটি জমকঝলবলশষ্ট্ পলিসকিি মাধ্যকম আিাদা। সািািণত অন্যান্য 

লবহািগুকিাকত লভিকিগুকিা একটি জদয়াকিি মাধ্যকম পিস্পি জেকক পৃেক োকক। একটি 

তুিনামূিকভাকব প্রশস্ত পলিসকিি মাধ্যকম পিস্পি জেকক পৃেক লভক্ষুকি। অধ্যাপক ড. স্বািীন জসন 

বকিন, এ পর্ যন্ত র্তগুকিা লবহাি সকিজলমকন জদকখলে এবং র্তগুকিা লবহাকিি ভূলমপলিকল্পনা ও সংলিষ্ট্ 

খনন ও গকবষণা প্রলতকবদন পকড়লে জসগুকিাকত পিস্পি জেকক পৃেক লভক্ষুকি দৃশ্যমান নয়। 

দুই. এই লবহাকিি দলিণ-পলিম ও উত্তি-পলিম জকাণায় জকাকনা কি নাই। তাি বদকি এই পলিসিটি 

ইটবাঁিাকনা বা মাটি-ইকটি গুড়া লপটিকয় লনলম যত (ি যামড) জমকঝলবলশষ্ট্।  

লতন. লভক্ষু কিগুকিাি প্রকবশদ্বাকিি লদককি বািািাি পাশাপালশ লপেকনও একটি প্রশস্ত বািািা বা বািািা 

সদৃশ পলিসি িকয়কে। এই বািািাদুকটা লভিকিগুকিাকক পৃেককািী পলিসি দ্বািা যুক্ত এবং উত্তি-

পলিম ও দলিণ-পলিম জকাণাি জমকঝি সকঙ্গ যুক্ত।  

চাি. লবহািটিি পূব য বাহুকত জকাকনা লভক্ষুকি নাই। এখাকন দুটি জসলুিাি স্থাপনািীলতকত লনলম যত মলিি িকয়কে। 

লবহাকিি স্থাপনাটি আককিি প্রলতসমতা ও গঠন আমকি লনকি দলিণ-পূব য লদকক আকিকটি মলিকিি 

অলস্তত্ব লেি বকি অনুমান কিা র্ায়। তকব স্থানীয় মানুষজন বালড় লনম যাণ ককি এই মলিিটিি উপকিি 

কাঠাকমা সম্পূণ য ধ্বংস ককি জফকিকে। 

উপসংহাি:  

গত ২২ জানুয়ািী ২০২০ লিস্টাব্দ তালিখ জেকক এখাকন প্রত্নতালত্ত্বক খনন শুরু হকয়কে। খনকনি ফকি আনুমালনক 

৯ম- ১১শ শতককি একটি জবৌদ্ধ লবহাি উকমালচত হকয়কে। লবহাকিি পূব যলদকক দুকটা জবৌদ্ধ মলিি এবং উত্তি, 

দলিণ ও পলিম লদকক টানা বািািা, জভতকিি ও বাইকিি লদকক জদওয়ািসহ সব যকমাট ১৮টি কি উকমালচত 

হকয়কে। লবস্তৃত খনন কিা সম্ভব হকি আকিা স্থাপলতযক কাঠাকমাি উকমাচন হকব।  

র্কশাি জজিাি জকশবপুি উপকজিাি জগৌলিক ানা ইউলনয়কনি কালশমপুি গ্রাকমি ডালিঝাড়া লিলবকত প্রত্নতালত্ত্বক 

খনকন প্রাপ্ত অনন্য ববলশষ্ট্যসম্পন্ন জবৌদ্ধ স্থাপনাটি মুলজববকষ য অন্যতম অজযন। প্রাচীন এ লনদশ যনটিি লবস্তৃত খনন 

ও সংিলিত পুিাকীলতয জ াষণাি উকযাগ গ্রহণ কিা হকয়কে। জরুিী লভলত্তকত ভূলম অলিগ্রহণ কিাি উকযাগ গ্রহণ 

কিা হকব। 
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কৃিজ্ঞিো স্বীকোর:  

গুরুত্বপূর্ ি এ প্রত্নস্থোনটিবি প্রত্নিোতিক খনন কোবজর জন্য দ্রুি অনুবিোদন প্রদোন করোর জন্য এেং প্রত্নস্থোনটি 

পতরদর্ িনপূে িক প্রবয়োজনীয় তদক তনবদ ির্নো প্রদোবনর জন্য প্রত্নিি অতিদপ্তবরর সম্মোতনি িহোপতরচোলক জনোে 

কিো: হোন্নোন তিয়ো িবহোদয়বক আন্ততরক িন্যেোদ জ্ঞোপন করতি। এই প্রত্নিোতিক খনন কোবজর সোবে পরোির্ িক 

তহবসবে যুক্ত কেবক গুরুত্বপূর্ ি তদক তনবদ ির্নো প্রদোবনর জন্য জোহোঙ্গীরনগর তেশ্বতেদ্যোলবয়র প্রত্নিি তেভোবগর 

তর্ক্ষক অধ্যোপক ড. স্বোিীন কসনবক আঞ্চতলক পতরচোলবকর কোর্ িোলয়, খুলনো ও েতরর্োল তেভোবগর প্রত্নিোতিক 

খনন দবলর পক্ষ কেবক কৃিজ্ঞিো প্রকোর্ করতি। ডোতলঝোড়োর িতিরসহ কেৌদ্ধতেহোর- এর ভূতি িোতলকবদর প্রতি 

কৃিজ্ঞিো প্রকোর্ করতি, প্রত্নিোতিক খনবনর জন্য িোবদর ভূতি প্রদোন ও আন্ততরক সহবর্োতগিো প্রদোবনর জন্য। 

িথ্যসূত্র: 

১। “Greater Jessore, Archaeological Survey Report”, জমা.জমাশািিফ জহাকসন কর্তযক 

পলিমাজযনকৃত, প্রত্নতত্ত্ব অলিদপ্তি, ২০০৫, পৃষ্ঠা নং ২৯। 

২। লমত্র, সতীশচন্দ্র, র্কশাি খুিনাি ইলতহাস, প্রেম খে, দাশগুপ্ত অযাে জকাম্পালন প্রাইকভট লিলমকটড, ১৯৬৩ 

(৩য় সংস্কিণ) পৃষ্ঠা-২১২। 

৩। র্াকালিয়া, আবুি কািাম জমাহার্ম্দ , “বাঙিাকদকশি প্রত্নসম্পদ”, তদব্য প্রকোর্,২০০৭  পৃষ্ঠা- ৩৮২। 

৪। জোহোঙ্গীরনগর তেশ্বতেদ্যোলবয়র প্রত্নিি তেভোবগর তর্ক্ষক অধ্যোপক ড. স্বোিীন কসন ড. স্বািীন জসন প্রদত্ত 

মতামত। 
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আকিাকলচত্রসমূহ 

 
 

দতক্ষর্ পোবর্র কেৌদ্ধিতিবরর একোংর্ (উত্তর তদক কেবক কিোলো) উত্তর পোবর্র কেৌদ্ধিতির (উপর কেবক কিোলো) 

  

কেৌদ্ধতেহোবরর প্রবের্পবের অতভবক্ষপ কেবক পতিি েোহু (দতক্ষর্ 

তদক কেবক কিোলো) 

তভিবরর েোরোিোসহ দতক্ষর্েোহু (পতিি তদক কেবক কিোলো) 

  

তভিবরর েোরোিো, দতক্ষর্-পতিি ককোর্োসহ দতক্ষর্েোহু (পতিি 

তদক কেবক কিোলো) 

১৭ িোচ ি ২০২০ িোতরবখ প্রত্নস্থোনটি পতরদর্ িন কবরন সম্মোতনি 

িহোপতরচোলক জনোে কিো: হোন্নোন তিয়ো িবহোদয়। এ সিয় 

তিতন েবলন খনকন প্রাপ্ত অনন্য ববলশষ্ট্যসম্পন্ন জবৌদ্ধ স্থাপনাটি 

মুলজববকষ য অন্যতম অজযন। 
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১৭ িোচ ি ২০২০ িোতরবখ প্রত্নস্থোনটি পতরদর্ িন কবরন সম্মোতনি 

িহোপতরচোলক জনোে কিো: হোন্নোন তিয়ো িবহোদয়। এ সিয় তিতন 

েবলন খনকন প্রাপ্ত অনন্য ববলশষ্ট্যসম্পন্ন জবৌদ্ধ স্থাপনাটি 

মুলজববকষ য অন্যতম অজযন। 

১৭ কফব্রুয়োতর ও ২৬ কফব্রুয়োরী ২০২০ িোতরবখ প্রত্নস্থোন 

পতরদর্ িন কবর গুরুত্বপূর্ ি তদক তনবদ ির্ন প্রদোন কবরন 

জোহোঙ্গীরনগর তেশ্বতেদ্যোলবয়র প্রত্নিি তেভোবগর তর্ক্ষক 

অধ্যোপক ড. স্বোিীন কসন 

  

১৭ কফব্রুয়োতর ও ২৬ কফব্রুয়োরী ২০২০ িোতরবখ প্রত্নস্থোন পতরদর্ িন 

কবর গুরুত্বপূর্ ি তদক তনবদ ির্ন প্রদোন কবরন জোহোঙ্গীরনগর 

তেশ্বতেদ্যোলবয়র প্রত্নিি তেভোবগর তর্ক্ষক অধ্যোপক ড. স্বোিীন 

কসন 

১৭ কফব্রুয়োতর ও ২৬ কফব্রুয়োরী ২০২০ িোতরবখ প্রত্নস্থোন 

পতরদর্ িন কবর গুরুত্বপূর্ ি তদক তনবদ ির্ন প্রদোন কবরন 

জোহোঙ্গীরনগর তেশ্বতেদ্যোলবয়র প্রত্নিি তেভোবগর তর্ক্ষক 

অধ্যোপক ড. স্বোিীন কসন 

 

 

 

 

 

 


