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সানবিক পনরকল্পিা এবং িকশায়ঃিবদীতা নসিং 

ছনবঃ িবদীতা নসিং: প্রচ্ছদ, পৃষ্াাঃ ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১১, ১২, ১৪, ১৬; আহথেদ তাহনেদ রায়হািাঃ পৃষ্াাঃ ৭, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫, পপছথির েলাট। 

সম্পােিাঃ পদবব্রত শুক্লা 

 

এই কাজটি সম্পূর্ণরূথপ নহোলয় অনিথ াজি, পানি ও নস্থনতস্থাপকতা নবষয়ক গথবষর্া প্রকথের (HI-AWARE) অধীথি সম্পূর্ণ হথয়থছ। HI-AWARE আনিকা এবিং 
এনিয়ায় সনিনলত গথবষর্া উথদযাথগর (CARIAA) একটি প্রকে  ার অেণায়ি  ুক্তরাজয সরকাথরর আন্তজণ ানতক উন্নয়ি নবিাগ এবিং কািাডার অথটায়ায় অবনস্থত 
আন্তজণ ানতক উন্নয়ি গথবষর্া পকন্দ্র, করথছ। 

 

নিসজেইমার: এই উপস্থাপিার সবনকছুই শুধুোত্র উপস্থাপকথদর দনৃিিঙ্গী প্রদিণি কথরথছ; সরকাথরর আন্তজণ ানতক উন্নয়ি নবিাগ এবিং কািাডার অথটায়ায় অবনস্থত 
আন্তজণ ানতক উন্নয়ি গথবষর্া পকন্দ্র বা সিংস্থাদ্বথয়র পনরচালকথদর দনৃিিঙ্গী িয়। 
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INTRODUCTION 

“Granary of every home in Bengal is full of paddy,  

ponds of every home is full of fishes,  

byres of every home are full of cows, 

but the golden days are over”.  

- An old Bangladeshi saying 

 

In Bangladesh, a country whose geography boasts mostly of floodplains, and which is less than 5 meters above sea level, there was a time when people living 

in these areas knew how to live in and with floods. A cyclical pattern of floods meant that communities most vulnerable to floods could prepare in advance 

to face them. Over the past few years, the incidence of floods has increased and become erratic. This disruption of the cyclic nature of floods has introduced 

uncertainty into the lives of communities, and to that extent has amplified their vulnerability. This change is being attributed to anthropogenic interventions 

such as dam building in the upstream of the river basins of Ganga and Brahmaputra and also to the changing climate. The latter rules out the return of any 

certainty to these flood affected communities. 

 

The land that’s flooded by large river systems including the Brahmaputra – Jamuna river system, plays a game of hide and seek, sometimes emerging above 

water, sometimes getting completely or partially inundated, re-emerging somewhere else or maybe not. These sand bars, or accretion of sand in the middle 

of rivers are locally called ‘Char’ and are a result of the flow of the river. The communities living in these areas often suffer a loss of land – residential and 

agricultural, harvested crops, livestock, and other personal assets. They have to move with whatever they can carry with them and start rebuilding their life 

on another Char and hope that it doesn’t disappear in the river.  

 

In such uncertain times, it is important to look at plausible adaptation options that can start to create fissures in the formidable challenge that climate change 

presents. In CARIAA’s HI AWARE program that is underway in Bangladesh, India, Nepal and Pakistan, a key component is the testing of adaptation options in 

these countries. This component brought us to Kaunia in Rangpur district located in the north of Bangladesh- flooded by the mighty Teesta, and particularly 

to Char Dhushmara and Char Haibotkha. The photos that follow are an attempt to provide a peek into the lives of the communities living here. 
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ভূনমকা 
 

“শুনি পগায়াল িরা নছথলা গরু, পগালা িরা ধাি, 

পুকুর িরা নছথলা োছ খাদয অফুরাি। 

পসইসব অতীত কো পিই পসই নদি, 

জলবায়ূর সাথে সব হথয়থছ নবলীি।” 

(গ্রাে বািংলা নিথয় একটি বহুল প্রচনলত গাথির একািংি) 
 

বািংলাথদি, অগুনর্ত িদী এবিং প্লাবর্িূনে নবথধৌত একটি বদ্বীপ। বািংলাথদথির অনধকািংি স্থািই সেদু্রপৃষ্ পেথক পাাঁচ নেটাথরর উপথর িয়। একটি সেয় নছথলা,  খি 
এই িদীনবথধৌত অঞ্চথলর োিথুষরা বিযার সাথে সহাবস্থাি করথতা। বছথরর একটি নিনদণি সেথয়র জথিয প্রাকৃনতক বিযা হথতা  া সকল জঞ্জাল ধুথয় নিথয় প থতা এবিং 
আবাদী জনেথত পনলোটি পফথল উবণর কথর প থতা। বাৎসনরক প্রাকৃনতক বিযায় োিষু এেি অিযস্ত নছথলা প  সবথচথয় অসহায় জিথগাষ্ী প ণন্ত বিযার আগাে প্রস্তুনত 
নিথয় রাখথতা  াথত তাথদর পকাি ক্ষনত িা হয়। আিঙ্কার নবষয়, নবগত কথয়কবছর  াবৎ বিযার ধরথি পনরবতণ ি এথসথছ। বিযার হার পবথেথছ এবিং বিযা খবু 
অনিয়নেত হথয় নগথয়থছ। বিযার সেথয়র বাইথরও বছথরর অিযািয সেথয়ও বিযা হয় এখি। বিযার এই অনিয়নেত হবার জথিয নবিাল প্লাবিিূনেথত বসবাসরত সকল 
জিথগাষ্ী অতযন্ত অনিশ্চয়তার েথুখ পথেথছ। এই অবস্থার অিযতে কারর্ নহথসথব প্রধাি িদীগুথলার উজাথি বাাঁধ নিেণার্থক নচনিত করা হথলও এর পপছথি েলূ কারর্ 
নহথসথব জলবায়ূর পনরবতণ িই পনরগনর্ত। জলবায়রূ পনরবতণ থির কারথর্ বতণ োথি বিযানপেীত জিথগাষ্ীর অনস্তত্ব হুেনকর সিুখীি। 

বহৃৎ ব্রহ্মপুত্র- েিুা িদীসিংথ াথগর প্লাবিিূনেগুথলা সবসেয় এক প্রকার লথুকাচুনরর েথধয োথক। হঠাৎ অপ্রতযানিত এবিং অতনকণ ত বিযায় পুথরা প্লাবিিূনে ঢুথব  ায় 
এবিং পানি কথে পগথল পিথস ওথঠ। অথিক জায়গা আবার পিথস িা উথঠ নচরতথর িদীগথিণ  নবলীি হথয়  ায়। িদীর গনতপথের তারতথেযর দরুি িদীর োথে প্রায়িই 
বালরু ‘চর’ পজথগ ওথঠ। প থহতু চরাঞ্চল সবসেয় জাগা এবিং পডাবার েথধয োথক, তাই চরাঞ্চথলর অনধবাসীরা সবসেয় িদীগথিণ  নিথজথদর বসতনিটা, গবানদপশু, 
আবানদ জনে, ফসল এবিং অিযািয েলূযবাি সম্পনি হারায়। তাই তারা সবসেয় স্থাবর-অস্থাবর সকল প্রকার সম্পনি নিথয় এক চর পেথক আথরক চথর স্থািান্তনরত 
হথত োথক। 

এখি সেয় এথসথছ পটকসই অনিথ াজি পদ্ধনত গ্রহথর্র োধযথে জলবায়ূ পনরবতণ থির এই অনিিপ্ত চথে ফাটল ধরাথিার। CARIAA র HI-AWARE প্রকথের লক্ষয 
বািংলাথদি, িারত, পিপাল ও পানকস্তাথির জলবায়ূর ফথল েুাঁ নকপূর্ণ স্থািগুথলাথত নকছু পটকসই অনিথ াজি প্রনেয়া পরীক্ষােলূক িাথব প্রথয়াগ করা। এই উথেিয 
বািংলাথদথির রিংপুর পজলার কাউনিয়া উপথজলার চর ঢুাঁসোরা এবিং চর হহবত খাাঁ গ্রাথে আোথদর গেি করা। এই গ্রাে দটুি নতস্তা িদীর প্লাবিিূনেথত অবনস্থত এবিং 
িদীিাঙ্গি ও বিযা দ্বারা খবু গুরুতর রূথপ আোন্ত। এখাথি নকছু ছনব উপস্থাপি করা পচিা কথরনছ আেরা  া গ্রাে দটুির োিথুষর জীবি- াপথির খন্ডনচত্র তুথল 
ধথরথছ। 
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An 8 hour drive from Dhaka to the north takes you to the beautiful countryside of Bangladesh and into Kaunia sub-district, part of Rangpur district. This is not 

just a transition from a city to a rural area, it transports you to another era altogether. Narrow streets that were just barely enough for our mini-van welcome 

you with a play of light and shadows cast by the bamboo, banana and eucalyptus trees that diligently stand guard on both sides.  
 

রাজধািী ঢাকা পেথক সেকপথে আটঘন্টার দরূথত্ব রিংপুর পজলার সবজু নবথধৌত এবিং অসাোিয প্রাকৃনতক পসৌন্দথ ণয িরপুর, নছেছাে ও পগাছাথিা কাউনিয়া উপথজলার 
অবস্থাি। ঢাকা পেথক কাউনিয়া ভ্রের্ পুথরাপনুর সেথয়র েথধয ভ্রেথর্র েথতা, প থিা এক  গু পপছথি চথল  াওয়া।কাউনিয়ায় আোথদর পরীক্ষর্ এলাকার সরু পে 
ধথর আোথদর নেনিিযাি পবনিদরূ এগুথত পাথরনি। আোথদর পাথয় পহাঁ থটই এগুথত হয়। পাথয় হাটা পেথঠা পো রাস্তার দইু পাথি সাজাথিা বাাঁি, কলা এবিং পদবদারু 
গাথছর সানর আথলা-ছায়ার বর্ণালীর োধযথে আোথদর স্বাগতে জািায়। 
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But along with beauty, resides an uncertainty of life and livelihood in this area. The coast on the far side of the water body that is the mighty Teesta river is 

essentially just an accretion of sediments that is visible above the river. These accretions are called ‘Char’ (pronounced ‘Chaw-r’) and the thin coast visible 

in the photo is called Char Dhusmara. 
 

নকন্তু, প্রাকৃনতক পসৌন্দথ ণযর এই লীলািূনেথত োিথুষর জীবি ও জীনবকা একদে অনিনশ্চত। িদীগিণ  পেথক পজথগ ওঠা অজস্র বালরু দ্বীথপর েথধয নদথয় নতস্তা িদীর 
গনতপে অথিক দথূর পদখা  ায়। বালরু এই দ্বীপগুথলাথক ‘চর’ বথল। ছনবথত চথরর অিযপাথর চর ঢুাঁসোরা পদখা  াথচ্ছ। 
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In November2016, the river seemed to stretch quite wide and it took us almost half an hour on a wooden boat to cross that stretch.   

(A month later, the extent of the river had reduced a lot and cultivation of crops had begun on the newly emerged land. This meant that we spent lesser 

time on the boat and almost an hour walking to reach our destination) 
 

ছনবটা ২০১৬ সাথলর পিথষর নদথক, িথিম্বর োথস। তখি িদী িান্ত নছথলা এবিং আোথদর িদী পার হথত প্রায় আধাঘন্টা পলথগনছথলা। 

(আথরা এক োথসর েথধয িদীর অথিক অিংি শুনকথয় ঐ অিংিগুথলাথত ফসল উৎপাদি শুরু হথয় নগথয়নছথলা। এই কারথর্ পথরর  বার  তটা সেয় িা আেরা 
পিৌকায় পেথকনছ, তার পেথক অথিক পবনি সেয়, প্রায় এক ঘন্টা িদীর শুকথিা নকিারা ও চথর পহাঁ থট পার হথত হথয়নছথলা।) 
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Nearing our destination, signs of river bank erosion were evident. And yet, an entire community is thriving on this piece of revealed land. Here, women, 

albeit distracted by our arrival, can be seen preparing an agricultural field. Community ties are strong in Char Dushmara as everyone helps everyone as and 

when needed- including in agriculture. 
 

 তই এথগানচ্ছলাে, িদীিাঙ্গথির িেিুা ততই বােনছথলা, িাঙ্গি প্রবর্ অঞ্চলগুথলা পচাথখর সােথি নদথয় চথল  ানচ্ছথলা। এই দনূবণষহ অবস্থার েথধযও োিষু সিংগ্রাে 
কথর টিথক রথয়থছ। নকছু কেণঠ েনহলা োথঠ কাজ করনছথলি এবিং আোথদর আগেথি তাথদর কাথজ পছদ পথর। চর ঢুাঁসোরার অনধবাসীরা সবাই সবার অিাথব 
এবিং প্রথয়াজথি কাজ কথর-এেিনক কৃনষকাজও; এিাথব সনিনলত প্রথচিায় তারা টিথক আথছ। 
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Women of Kaunia region work very hard for both the society and their family, 

but their position is always inferior and their opinions bear little value. Elderly 

women, if lucky, are taken care of by their sons or have to beg otherwise. 

Clockwise from top right, an elderly woman of Panjarvanga village is relaxing 

in her lawn; a housewife in Panjarvanga village is engaged in her daily activity 

of cutting fodder for cattle; ‘Nirani’ a traditional tool used in agriculture fields 

of northern Bangladesh to nurture crops and harvest crops like potato, radish 

etc. 
 

 

কাউনিয়া অঞ্চথলর েনহলারা খুব পনরশ্রেী। নিথজরথদর পনরবার এবিং সোথজর জথিয 
তারা নিথবনদতপ্রার্। তবওু সোজ এবিং পনরবাথর পকাোও তাথদর েতােথতর পকাি 
েলূয পিই।  নদ পসৌিাগয হয়, 
তাহথল হয়থতা বয়স্ক েনহলাথদর 
দানয়ত্ব তাথদর পছথলরাই পিয়, 
িতুবা নিথক্ষ কথর পখথত হয়। 

ঘনির নেক অিযুায়ী উপজর 
িাি নেক হজে, ডািপাথির 
ছনবথত একজি পসৌিাগযবাি পপ্রাঢ় 
েনহলাথক পদখা  াথচ্ছ প  নিথজর 
বানের আনঙ্গিায় নবশ্রাে নিথচ্ছ। 
নিথচ ডাথির ছনবথত একজি 
গৃহবধু গবানদপশুর জথিয খর 
কাটথছ  া তার প্রাতযনহক কাথজর 
অিংি। নিথচর বােপাথির ছনবথত 
আেরা ‘নিরািী’ হাথত একজি 
েনহলাথক পদখথত পাই। নিোিী 
সকল প্রকার কৃনষ পক্ষথতর  ত্ন 
নিথয় বযবহৃত হয় েলূত। 

 



 

8 
 

The agro-climatic conditions are 

suitable for growing Potato – which 

is among the major crops produced 

in these Chars. 

Left: Fresh potato harvest lies in the 

field in winter of 2016. 

Right: Potatoes that had been in 

storage and had developed “eyes” 

are cut into pieces such that every 

piece has one or two eyes for the 

new growth to develop.  

 

এই অঞ্চথলর কৃনষ-আবহাওয়া আল ু
চাথষর জথিয োিািসই। এই জথিয আল ু
এই অঞ্চথলর অিযতে প্রধাি িসয। 

একদে বামপাজশর ছনবথত আেরা 
োঠ পেথক সদয পতালা আল ু পদখথত 
পানচ্ছ।  

িািপাজশর ছনবটথত আেরা পদখথত 
পাই  েজদুকৃত প সকল আলথুত ‘পচাখ’ 
গনজথয় নগথয়থছ, পসসকল আল ু পকথট 
রাখা হথয়থছ। প্রনত আলথুত এক হথত 
দথুটা পচাখ গনজথয়নছথলা। 

  



 

9 
 

 

 

Pumpkins (Top) and potatoes (bottom) are cultivated frequently in these eroding char lands of Kaunia. 

কাউনিয়ার নবস্তীর্ণ এবিং িাঙ্গিপ্রবর্ চরাঞ্চথল কুেথো (ওপথরর ছনব) এবিং আলরু(নিথচর ছনব) চাষ হয় 
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“I used to be the owner of huge amount of land. I used to be a rich farmer. But, the river took everything from me. I now live with my family in my 

father-in-law’s land, without any dignity, without any pride” says this once affluent but ill-fated sharecropper and inhabitant of Char Dhushmara. 

Climate change impacts permeate the socio-cultural fabric of these communities.  

‘আোর প্রচুর জনেজলা নছথলা। আনে একদা পবি সম্পদিালী কৃষক নছলাে। নকন্তু িদী আোর সব পকথে নিথয়থছ। এখি আনে আোর পনরবার নিথয় আোর 
শ্বশুথের জনেথত বাস কনর, আত্মে ণাদাহীিিাথব, চুনপসাথর।‘ বলনছথলি একজি দিূণ াগা বগণাচাষী এবিং চর ঢুাঁসোরার অনধবাসী। জলবায়ূর পনরবতণ থির উপর 
এই এলাকার োিথুষর আেণ-সাোনজক-সািংসৃ্কনতক অবস্থার পনরবতণ ি পুথরাপুনর নিিণ রিীল এবিং পনরবতণ ি ঋর্াত্নক।   



 

11 
 

Below: Rice grains are put to dry on the ground as fishing nets hang across bamboo bars in a housing compound. Even though it is not an ideal building 

material considering temperature in summer months gets really high, tin sheets are commonly used as raw material for building houses as people are able 

to carry these with them when floods force them to change their location. Extended families stay mostly in the same compound, with each brother living 

separately with his family (as can be seen here). Though it’s not far from the main district, electricity hasn’t reached this area yet. Some use solar panels to 

make up for the electricty deficit in the area  
 

নিচ েঃ একটি বসতবানের উথঠাথির োটিথত ধাি শুথকাথিা হথচ্ছ এবিং বাাঁথির োচার উপর োছ ধরার জাল শুকাথচ্ছ। পঢউটিি বানে হতনরর একটি বহুল প্রচনলত 
উপকরর্;  নদও পঢউটিি ঘর বািাথিার আদিণ উপকরর্ িয়, কারর্ গ্রীষ্মকাথল উচ্চ তাপোত্রায় পঢউটিি ুক্ত ঘথরর পিতথর গরে আথরা  পবথে  ায়। পকউ পকউ 
বথল তারা িদীিাঙ্গি ও অনতবিযায় টিকথত িা পপথর পঢউটিি তাথদর আথগর বাস্তুনিথট পেথকই খুথল নিথয় এথসথছ। প ৌেপনরবারগুথলা একটি বানে নঘথরই বাস কথর; 
প্রথতযক পনরবাথরর আলাদা ঘর রথয়থছ (ছনবথত দিৃযোি)। েলূ পজলা িহথরর কাথছ হওয়া স্বথত্বণও এই এলাকায় এখথিা নবদযুৎ  পপৌাঁছায়নি এবিং এই অঞ্চথল পকউ 
পকউ নবদযুথতর উৎস নহথসথব পসৌর পকাষ বযবহার কথর োথক। 
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Above: Fishing is one of the major livelihood practices of the region and there are many fisherfolk 

families. Many fishermen we interviewed said that the number and diversity of fish have decreased. 

They do not get the variety and amount anymore as they used to get even ten years ago. Many of 

them are shifting their profession to agriculture and small scale business ventures like grocery and 

cycle repair shops. The canals are usually dry during winter and pre-monsoon, making it unsuitable 

for fishing. 

Left: A fishing net in the Teesta rests on its bamboo frame as the winter evening progresses.  
 

উপজরঃোছ ধরা এই অঞ্চথলর অিযতে পপিা এবিং এই অঞ্চথল অথিক েৎসজীনব পনরবার রথয়থছ। 
সাক্ষাৎকাথরর সেয় অথিক েৎসজীনব বথলি প  োথছর পনরোি এবিং হবনচত্রয আথগ পেথক অথিক কথে 
নগথয়থছ। এেিনক ১০ বছর আথগও প  পনরোর্ োছ পাওয়া প থতা এখি পস পনরোর্ োছ পাওয়া  ায় 
িা িদীথত। তাই েৎসজীনবরা এখি পপিার পনরবতণ ি কথর কৃনষ অেবা েনুদর পদাকাি বা সাইথকল 
সাোইথয়র পদাকাথির েথতা কু্ষদ্রয বযবসায়  াথচ্ছ। শুকথিা পেৌসুথে খালগুথলা শুনকথয় োছ ধরার অথ াগয 
হথয়  ায়। 

বাজমঃ িীথতর পেন্ত নবথকথল নতস্তা িদীথত বাাঁথির োাঁচার উপর একটি োছ ধরার জাল েুলথছ। 
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A household elevated under a program implemented by RDRS in Char Dhushmara 

চর ঢুাঁসোরাথত RDRS কতৃক উাঁচু কথর পদওয়া বিযা সহিিীল একটি বানে 
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Left:An elevated household in Char Haibothkha.  

“The RDRS scheme came about 3 years back to this village and 

elevated about 1000 households. They also provided tubewells, 

livestock and 600 BDT (Bangladeshi Taka, USD 8 

approximately) per month for maintenance of the livestock”, 

says a resident of this village whose house was elevated under 

the scheme. Water does enter her compound and washes 

away some of the soil mix used for elevation. 

They have to add a layer of it to the compound floor every year. 

Some houses have tried lining the raised earth foundation with 

plastic as seen on the left, much to their chagrin. 
 

বাাঁজয়ঃ চর হহবত খাাঁ পত উাঁচু কথর পদয়া একটি বানে। ‘RDRS 
বছর নতথিক আথগ এথস গ্রাথের প্রায় ১০০০ বানে উাঁচু কথর 
নদথয়থছ। সাথে তারা প্রনত পনরবারথক একটি কথর িলকূপ, গবানদ 
পশু এবিং পশুপালি বাবদ প্রনতোথস িগদ ৬০০ টাকা (নদথয়থছ।‘ 

বলনছথলি চর হহবত খাাঁর একজি অনধবাসী  ার বানে এই প্রকথের 
অধীথি উাঁচু কথর পদয়া হয়। এরপথরও তার উঠাথি পানি ওথঠ 
এবিং উাঁচু করার োটি ধুথয় নিথয়  ায়। 

নতনি আথরা বথলি। প্রথতযক বছর তাথদর িতুি কথর োটি বসাথত 
হয়। নকছু বানে পনলনেি নদথয় োটি পোোথিার পচিা কথরথছ, 
নকন্তু তা শুধু পিাগানন্তই বানেথয়থছ। 
 

 

Right: The toilet outside the same resident’s house stands 

precariously on the edge of the elevated land, next to the pit 

from where the earth for the foundation was dug out.  
 

িাইজিঃ একই অনধবাসীর বানের পায়খািাটি একদে উাঁচু করা 
জনের ধার পঘাঁথষ স্থাপি করা এবিং খুব েুাঁ নকপূর্ণ অবস্থায় রথয়থছ। 
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The harvested crops are packed into sacks (as seen above) and stored on stilted shelves made of wood or bamboo. This inhouse “granary” is useful especially 

during floods in the Kaunia region. 

তুথল পফলা ফসলগুথলা বস্তায় িরা হয় (ছনবথত প রকে আথছ) এবিং বাাঁি বা কাথঠর হতনর উাঁচু োচায় েজতু করা হয়। এইরকে িসযাগার কাউনিয়া অঞ্চথল বিযার 
সেয় বহুলিাথব বযবহৃত হয়। 
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Rice grains as seen on the wooden floor of the boat. Boats become 
an essential part of transportation since the Char is surrounded by 
water on all sides. It is a river island in many ways. 

পিৌকার কাথঠর পাটাতথির ফাাঁথক ধাথির দািা পদখা  াথচ্ছ।  খি পেথক 
িদী চরথক নঘথর পফথলথছ তখি পেথক পিৌকা  াতায়াথতর অিযতে োধযে 
হথয় নগথয়থছ। এটাথক চর িা বথল িদীর দ্বীপ বলা  ায়। 

A farmer washes grass to feed his cattle. Grass from fallow land and 
hay from paddy cultivation are main source of fodder for cattle. 

একজি কৃষক তার গবানদপশুথদর খাওয়াথিার জথিয ঘাস পনরষ্কার করথছ। 
তার পনতত িসযথক্ষথত্রর ঘাস এবিং ধাি হথত প্রাপ্ত খর গবানদপশুর প্রধাি 
খাদয। 

Our red substitute boat arrives when our original boat broke down while 
crossing the Teesta to go back. 

আোথদর পফরত নিথত একটি লাল রথের পিৌকা এথসনছথলা। প ই পিৌকায় কথর 
আেরা চর ঢুাঁসোরায় নগথয়নছলাে, পসটি নতস্তা পার করার সেয় পিথঙ্গ নগথয়নছথলা। 

Freshly harvested Green Chillies in Char Dhushmara. 

চর ঢুাঁসোরায় পক্ষত পেথক সদয পতালা কাাঁচােনরচ। 
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