বহুসংস্কৃতিবাদের চচচার
প্রেক্ষাপদে

বহুসংস্কৃতিবাদের চচচা েকল্পটে একটে েচার কার্ক্রম
চ
র্ার মাধ্যদম হংকং এ অবতিি
তবতিন্ন জাতিদ াষ্ঠীর মদধ্য পারস্পতরক সাংস্কৃতিক আোন এবং মুল্যায়ন করা
হয়।তবনামুদল্য আমাদের িথ্য প্রপদি তনদচর ওদয়বসাইদে তিজজে করুন :
http://arts.cuhk.edu.hk/~ant/knowledge-transfer/multiculturalism-in-action/index.html
অনুসন্ধান স্বা িম!

হংকংদয় েতক্ষণ এতিয় জনদ াষ্ঠী
এতিয়া মহাদেদির েতক্ষণ অংদি আফ াতনস্তান, বাংল্াদেি, িুোন, িারি, মাল্দ্বীপ, প্রনপাল্,
পাতকস্তান এবং শ্রীল্ঙ্কা এইদেি গুল্াদক তনদয় েঃ এতিয়ার প্রিৌদ াতল্ক অবিান ।
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ইতিহাস
ঊতনি িিাব্দীদি েঃ এতিয়ানরা েথ্ম হংকংদয় িায়ী হদি শুরু কদর। িাদের মদধ্য িারিীয়রা
র্ারা পুতল্ি, সসতনক এবং তবতিন্ন বযবসায় প্রর্মন চা, বস্ত্র, ও অল্ংকার তিদল্প এদসতিদল্ন। ১৯৪৭
সাদল্ পাতকস্তান এবং ১৯৭১ সাদল্ বাংল্াদেি স্বাধ্ীন হওয়ার পর হংকংদয় এই েুই প্র াষ্ঠীর বসবাস
শুরু হয়।
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১৯৪৮ সাদল্ হংকং এ তিটেি বাতহনীদি গুখ্া চ প্রসনােদল্র
অন্তিুজি হদি প্রনপাতল্দের ইতিহাস তচতিি করা র্ায়।
িাদের ৪ টে োধ্ান োতয়ত্ব তিল্ সীমান্ত পাহারা,
আিযন্তরীণ েতিরক্ষা, তবদফারক দ্রবযাতে তনজিয়করন
এবং জল্সীমা সুরক্ষা। োিবয প্রসবা মূল্ক কার্ক্রম
চ
প্রর্মন
পবিচ আদরাহদণর রাস্তা এবং অসুিদের জনয আদরাহন
উপদর্া ী কাঠাদমা সিতর গুখ্াদের
চ
দ্বারা শুরু হয়।
োিন গুখ্া চ সেসয ণ হংকংদয়র
স্মরন তেন ( তরদমদেদরন্স প্রড )
উের্াপন করদি ।
বিচমাদন, েতক্ষন এতিয়ান নারী এবং পুরুষ উিদয় হংকংদয়
তবতিন্ন প্রপিায় তনদয়াজজি । এই পতরসর তহসাবরক্ষক হদি
প্রখ্দল্ায়াড়, উদেযািা হদি ৃহ পতরচাল্না, তিক্ষকিা হদি তনমাণ
চ
ৃ
শ্রতমক, এবং আইনজীবী হদি বযাংকার পর্ন্ত
চ তবস্িি। েতক্ষন
এতিয় খ্াবার, স্বািয চচচা দর্মন প্রর্া বযায়াম এবং ধ্মীয়
অনুষ্ঠানাতে আমাদের সেনজিন জীবন এবং িানীয় ঐতিদহযর
অংি হদয় হংকংদয়র সংস্কৃতিদক সবতচত্রযময় এবং িিময়
জনপদে রুপ তেদয়দি ।
শ্রীল্ঙ্কান খ্াবার

একত্রীকিণ
েতক্ষন এতিয়রা হংকংদয়র িানীয় জীবনাচরদণ অিযস্ত হদয় হংকংদক তনদজদের আবাসিূ তমদি
পতরনি কদরদি। তসম সা সুই Tsim Sha Tsui) , জডচান (Jordan) , ইয়াও মা প্রিই (Yau Ma Tei) ,
এবং ইউদয়ন ল্ং (Yuen Long) এসব এল্াকাদিই েধ্ানি েঃ এতিয়ান মুতে আর প্ররস্েুদরন্ট
খ্াবার প্রোকান পাওয়া র্ায় । অদনক প্ররস্েুদরদন্টর চাইতনজ নাম থ্াদক এবং চাইতনজ খ্াবার
পতরদবিন করা হয় ,সকল্ জাতি প্র াষ্ঠীর মানুষ এখ্াদন খ্ােয পতরদবিক তকংবা প্রিািা ।
হংকংদয় েতক্ষন এতিয় উৎসব এবং েথ্া সমূহ পাল্ন করা হয় । উোহরণস্বরূপ, িারি আর
বাংল্াদেদির তহিুরা েু া চ পূজা মা েু ার
চ উৎসব , আর প্রনপাদল্র গুরুংরা প্রল্াসার নিু ন বষ চ
পাল্ন কদর থ্াদক ।
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কাম সান কাতি পাদকচ প্রল্াসার (গুরুং
নববষ)চ উের্াপন

হংকংদয় তহিুদের েুদ াউৎসব
চ
উের্াপন

েতক্ষন এতিয়ান পৃষ্ঠদপাষক ন হংকংদয়র তিক্ষা, জনস্বািয, এবং প্রর্া াদর্া বযবিার উন্নয়দন
িাদের অবোন রাখ্দিন। হংকং ইউতনিাতসটে,
চ ো তবতল্তল্য়স স্কুল্, রিনজী হসতপোল্ এবং
স্টার প্রফতর প্রি অথ্ায়ন
চ
এর ই অংিতবদিষ ।

চযাদল্ঞ্জ সমূহ
সাধ্ারনিাদব বল্দি প্র দল্ েতক্ষন এতিয়দের জনয সবদচদয় বড় চযাদল্ঞ্জ হল্ চাইতনজ িাষা
তিক্ষা।দর্দহিু প্রবতির িা ই ঘদর তনদজর আঞ্চতল্ক িাষায় কথ্া বদল্ িাই খ্ুব কমই সুদর্া থ্াদক
চাইতনজ অনুিীল্ন করার। র্তেও িাদের তকিু সংখ্যক অন ল্চ কযন্ততনদজ কথ্া বল্দি সক্ষম ,
তকন্তু চাকতর এবং উচ্চ তিক্ষার প্রক্ষদত্র চাইতনজ পড়দি ও তল্খ্দি না পারা বাাঁধ্া তহদসদব কাজ
কদর।
জনদসবা খ্াদি সাংস্কৃতিক সংদবেনিীল্িার অিাদবর েরুন েঃ এতিয়ানরা তনদজদের োয়ই
সবষদমযর তিকার মদন কদরন। উোহরণ স্বরূপ, হংকংদয়র স্বািযদসবা খ্ািদক ক্ষুদ্র জাতিদ াষ্ঠীর
ধ্মীয় ও সাংস্কৃতিক েদয়াজনীয়িার েতি অতধ্ক মদনাদর্া ী হওয়া উতচি। মুসল্মান জনদ াষ্ঠী
বাড়তি অসুতবধ্ার সম্মুখ্ীন হন প্রর্দহিু হাল্াল্ িাজা মাংদসর প্রোকাদনর সংখ্যা অদনক কম এবং
সকল্ প্ররস্েুদরদন্ট হাল্াল্ খ্াবার পতরদবিন করা হয়না।

3
Copyright © Multiculturalism in Action Project 2016

Language: Bengali

জাি য়খ্লা কাবাতি
কাবাতড হল্ একটে গ্রাময প্রখ্ল্া র্া েতক্ষণ এতিয়াদি বহুল্ জনতেয়।দখ্ল্াটে বিচমাদন
এতিয়ান প্র মদসর তনধ্াতরি
চ
ইদিন্ট। কাবাতড অথ্ চ েম / তন:শ্বাস ধ্দর রাখ্া। এো
েল্বদ্ধ প্রকৌিল্, বুজদ্ধমত্তা ও তির একটে প্রখ্ল্া।
েুটে েল্,েতি েদল্ ৭ জন কদর প্রখ্দল্ায়াড় তনদয় এ প্রখ্ল্া অনুটষ্ঠি হয়। একপদক্ষর প্ররইডার
আক্রমণকারী েম ধ্দর একনা াদড় “ কাবাতড “ বল্দি বল্দি অপর পদক্ষর েতিদরাধ্ কারী
প্রখ্দল্ায়াড়দের িুাঁদয় প্রেয়ার জনয মধ্যদরখ্া অতিক্রম কদর। েম/তন:শ্বাস প্রিদড় প্রেয়ার আদ
িাদের অবিযই তনদজর প্রকাদেচ প্রফরি আসদি হয়।
র্তে অপর পদক্ষর প্রকউ প্ররইডারদক িার তনদজর প্রকাদেচ প্রপৌিার আদ ই ধ্দর প্রফল্দি পাদর
িদব অপর পক্ষ ১ পদয়ন্ট পাদব । আর র্তে প্ররইডার তনদজর প্রকাদেচ তফরদি সক্ষম হয় িদব
প্ররইডাদরর েল্ টঠক িি পদয়ন্ট পাদব র্ি জনদক প্ররইডার িুাঁদি প্রপদরদি। প্ররইডার র্াদের িুাঁদয়
তেদয়দি িারা প্রখ্ল্া হদি বাে পরদব । প্রখ্ল্াটে খ্ুব দ্রুি সম্পন্ন হয় আর েিদকর
চ
মাদেও চরম
উদত্তজনা তবরাজ কদর ।

পাতকস্তানী আর চাইতনজ
র্ুবদকরা কাবাতড অনুিীল্ন
করদি

কাবাতডদি আপনার েক্ষিা র্াচাই করুন !
আমাদের হাি ধ্দরই এই প্রসসদন প্রর্া তেন !
প্রচষ্টা কদরই প্রেখ্ুন একবার !
FUN with Interculturalism is funded by the Equal Opportunities Commission, and supported by Department of Anthropology,
Arts Faculty, Institute of Future Cities, and Office of Research and Knowledge Transfer Fund, The Chinese University of Hong Kong.
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