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আেগi িনরাপদ মাথা েগাজার ঠাi চান তারা। িমরনিজলা হিরজন িসিট কেলািনর সভাপিত গগণ লাল বেলন, আমার পিরবার িনেয় 
িকছুিদন আেগ িচিড়য়াখানায় িগেয়িছলাম। তখন আমার মেন হেয়েছ, আমােদর হিরজন স দােয়র মানুেষর েথেক oi িচিড়য়াখানার 
জােনায়াররাo ভালভােব বসবাস কের। আমােদর ei eলাকা েভেঙ নািক মােক র্ট করা হেব। আমরা eর িতবাদ জািনেয়িছ। আর 
eকটা িবষয় হে , যিদ কখেনা eখােন আগুন লােগ, আমরা েয ঘর েথেক েবর হেবা ei সুেযাগটাo নাi।  
 
রাজধানীসহ সারােদশ ায় 26 লাখ হিরজন জনেগা ীর বসবাস। সরকাির কেলািনগুেলােত গাদাগািদ কের মানেবতর জীবন-যাপন 
কের তারা। ঢাকা শহের কমলাপুর সংল  েগািপবাগ েরলoেয় হিরজন কেলািনেত 56 বছর ধের 288িট পিরবার কাঁচাঘের বাস 
করেছ। িহ  ধম র্াবলমব্ী হিরজনেদর সমােজর মে  ঢাকা শহের aবেহিলত হিরজন স দােয়র মে   জািতস া েতেলগু eকিট। 
বৃিটশ আমেল জ ল পির ােরর জ  ভারেতর a  েদশ েথেক কেয়কিট েতেলগু পিরবারেক ঢাকায় আনা হয়। পের তােদর িদেয় 
করােনা হয় ময়লা পির ােরর কাজ। েতেলগুরা সহজ-সরল বেল সামা  খাবার িদেয় তােদর সব কাজi করােনা হেতা। বৃিটশ আমেল 
চার-পাঁচিট েতেলগু পিরবার িটেনর ঘর বািনেয় থাকত পুরান ঢাকার ল ীবাজাের। তখন তারা চাল-ডাল, সাবান েপত নামমা  মূে । 
িদেন িদেন েতেলগু জনেগা ীর সদ  সংখয্া বাড়েত থােক। তখন ল ীবাজার েথেক eেন তােদর জায়গা েদয়া হয় নাির ায়। eটাi 
eখন নাির া েমথরপি  িহেসেব পিরিচত। িঘি  e জায়গায় 2৯98 সােল তােদর eকিট বহুতল ভবন েদয়া হয়। েসi ভবেন ঠাঁi হয় 
aেনেকর। িসিট করেপােরশেনর েট াের aংশ িনেয় eকিট িত ান হিরজনেদর জ  ভবনিট িনম র্াণ কেরিছল। িক  ঢাকা িসিট 
করেপােরশনেক বুিঝেয় েদয়ার আেগi ভবনিট েভেঙ পড়েত থােক। পের িসিট করেপােরশন ভবনিট পিরতয্  েঘাষণা কের। eর পর 
হিরজনেদর ঠাঁi হয় দয়াগ  িসিট করেপােরশন মােক র্েটর েদাকান ঘের। েসখােন থােক কেয়কশ পিরবার।  
 
নবব্i দশেকর থম িদেক িকছু েতেলগু পিরবারেক জায়গা েদয়া হেয়িছল ধলপুর িসিটপ ীেত। েসখােন eখন eক হাজােরর েবিশ 
মানুষ বাস কের। ায় 611 জন থােক কমলাপুর বি েত। িবি ভােব থােক েমাহা দপুর কেলজ েগট eলাকায়। তেব েতেলগু 
হিরজনেদর মূল aংশ, পাঁচ-ছয় হাজার মানুষ ঠাসাঠািস কের বসবাস কের নাির া েমথরপি েতi।  
 
বাংলােদেশ বত র্মােন সােড় পাঁচ েথেক সােড় ছয় িমিলয়েনর মেতা দিলতেদর সংখয্া। বাঙািল দিলত বলেত সমােজ যারা a ৃ  
তােদর েবাঝায়, েযমন- চম র্কার, মালাকার, কামার, কুমার, েজেল, পাটনী, কায়পু , ƣকবত র্, কলু, েকাল, কাহার, ে ৗরকার, িনকারী, 
পা , বাuিলয়া, ভগবানীয়া, মানতা, মােলা, েমৗয়াল, মাহােতা, রজদাস, রাজবংশী, কম র্কার, রায়, শ কর, শবর, স য্াসী, কতর্াভজা, 
হাজরা ভৃিত। eসব স দায় আবার িবিভ  েগাে  িবভ ।  
 


