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ধ োলোভিরো: িোরতের ইউতেতকো ওযোর্ল্ড ধেভরতেজ সোইে 
 

ধ োলোভিরো েল একভে ভিশ্ব ঐভেেযিোেী স্থোে, যো িোরতের গুজরোতের কতের রতে অিভস্থে। প্রত্নেত্ত্বভিদ 

জগৎপভে ধযোশী এভে আভিষ্কোর কতরে। ধ োলোভিরোতক ভসনু্ধ সিযেোর প্রোচীে স্থোে ভেসোতি ভচভিে করো েতযভিল 

এিং 27 জুলোই 2021-এ ইউতেতকো কেত ডক ভিশ্ব ঐভেতেযর েযোগ ধদওযো িোরতের 40 েম সম্পদ েতয উতেতি। 

ধ োলোভিরো ভক? 

ধ োলোভিরোর অভিত্ব ভিস্টপূিড েতেীয ধেতক ভিেীয সেস্রোতের মত য। ধ োলোভিরো েল একভে প্র োে ভসনু্ধ 

উপেযকো সিযেোর সোইে যো জল িযিস্থোপেো, ভশল্প, উৎপোদে, ভেমডোে ধকৌশল, েগর পভরকল্পেো, িযিসোভযক, 

সোমোভজক শোসে, িযিসো, উন্নযে এিং ভিশ্বোস িযিস্থোয একভে অেযন্ত উন্নে সিযেোতক ভচভিে কতর। 

েরপ্পো যুতগ, ধ োলোভিরোর সুপভরকভল্পে এিং ভচত্তোকর্ডকিোতি ভেভমডে শেতর মোেুর্ িোস করে। এর সুপভরকভল্পে 

কোেোতমো এিং সভেক উৎপোদে িযিস্থোর কোরতে, ধ োলোভিরো ভসনু্ধ সিযেোর িযিসো-িোভেতজযর ধকতে পভরেে 

েতযভিল। 

িোরেীয প্রত্নেোভত্ত্বক জভরপ (ASI) অেুসোতর, এই েরপ্পোে সোইতে খেে ধেতক জোেো যোয ধয এই স্থোেভে ভসনু্ধ 

সিযেোর সোেভে সোংকত ভেক িতরর উত্থোে ও পেতের সোক্ষী ভিল। 

ধ োলোভিরো ইেসোইেস 

এখোতে ধ োলোভিরোর একভে সংভক্ষপ্ত ভিিরে ধদওযো েল, যো িোরতের 40 েম ভিশ্ব ঐভেেযিোেী স্থোে: 

 

েোইলোইেস ভিিোভরে 
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ধ োলোভিরো অিস্থোে কতের রে, গুজরোে 

ধ োলোভিরো আভিষ্কোর কতরে প্রত্নেত্ত্বভিদ জগৎপভে ধযোশী 

ধ োলোভিরোতক ধেভরতেজ সোইে ভেতসতি 

ভিতিচেো করো েয জুলোই 27, 2021 

ধ োলোভিরো ধমৌসুমী ধস্রোে োরো মোেেোর (দভক্ষতে) এিং মোেসোর (উত্ততর) 

ধ োলোভিরোর িযস কে 4500 িিতররও ধিভশ সময  তর 

ধ োলোভিরো ধকোেোয অিভস্থে? 

● ধ োলোভিরো 4500 িির পুরোতেো িতল মতে করো েয। প্রত্নেোভত্ত্বক জগৎ পভে ধযোশী এভে 1967 সোতল 

একভে ভেলোর উপর আভিষ্কোর কতরে। েতি, 1990 সোতল এভের পদ্ধভেগে খেে করো েতযভিল। 

● ধ োলোভিরো িেডমোে কোতলর ধ োলোভিরো গ্রোতমর কোতি ককডেক্রোভন্তর উপর অিভস্থে (এভের েোম 

ধ োলোভিরো গ্রোম ধেতক এতসতি), যো খোভদর ধিে িীতপ অিভস্থে। গুজরোতের কে ধজলোয এই িীপভে 

অিভস্থে। 

● যভদও ধিভশরিোগ েরপ্পোে শেরগুভল েদী িো অেযোেয জতলর উতৎসর কোতি পোওযো ভগতযভিল, ধ োলোিীরো 

একভে িীতপ অিভস্থে। এর ধপিতের প্র োে কোরেগুতলো েতলো- 

● ধকৌশলগেিোতি কোাঁচোমোল এিং ভিভিন্ন খভেজ (ধস্টেোইে, েোমোর ধখোল, অযোতগে-কোরতেভলযোে, সীসো, 

িযোতেড চুেোপোের ইেযোভদ) িযিেোর করো। 

● অঞ্চতলর মত য একভে মসতে িোভেজয সেজের করোর জেয এিং ধমতসোপতেভমযো অঞ্চল এিং ধমগোতের 

সোতে িোভেযকিোতি িোভেজয করোর জেয।   
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ধ োলোভিরো ইউতেতকো ওযোর্ল্ড ধেভরতেজ সোইে 

িোরে 40ভে ভিশ্ব ঐভেেযিোেী স্থোে সে ভিতশ্বর  েসম্পদ। এভেতে 7ভে প্রোকত ভেক স্থোে, 32ভে সোংকত ভেক সোইে 

এিং একভে ভমশ্র সম্পভত্ত রতযতি এিং ধ োলোভিরো েোতদর মত য একভে। এভে আভিষ্কত ে েোজোর েোজোর সোইতের 

মত য IVC-এর 5ম িতেত্তম মেোেগর। 

েরপ্পোর অেযেম প্র োে স্থোে ধ োলোভিরো, 2014 সোল ধেতক ইউতেতকো ভিশ্ব ঐভেেযিোেী স্থোতের অস্থোযী 

েোভলকোয রতযতি। জোেুযোরী 2020 সোতল, িোরে কেত ডক ভিশ্ব ঐভেেয ধকতে ধ োলোভিরোর জেয একভে মতেোেযে 

ডভসযোর জমো ধদওযো েতযভিল। পরিেডীতে, 27ধশ জুলোই, 2021-এ, ধ োলোভিরোতক ভিতশ্বর অেযেম ঐভেেযিোেী 

স্থোে ভেসোতি ভিতিচেো করো েয। 

এই ভিতিচেো িোরেতক ফ্রোন্স, চীে, জোমডোভে, ইেোভল এিং ধেে সে অেযোেয ধদতশর সোতে সুপোর 40 ক্লোতি 

প্রতিশ করতে সেোযেো কতরভিল। এভে িোরেীয সংকত ভে ও ঐভেতেযর একভে মোইলফলক ভেতসতি প্রমোভেে 

েতযতি।  

ধ োলোভিরো ভক েরপ্পোে সোইে? 

● ভসনু্ধ উপেযকো সিযেোর েরপ্পো স্থোেভে েোর সুপভরকভল্পে ভগ্রড ভসতস্টতমর জেয ভিখযোে যো ইভেেোতস 

একভে মোইলফলক েতয উতেতি। ধ োলোভিরো েোতদর মত য অেযেম প্র োে স্থোে ভেতসতি ভিতিভচে েয। 

এখোতে ধকে- 

● অেযোেয েরপ্পোে সোইতের মেই, ধ োলোভিরো এরও দুভে অংশ রতযতি। একভে ভিল প্রোচীর ধেরো শের 

এিং অেযভে শেতরর পভিতম কিরস্থোে। 

● প্রোচীর ধেরো শেরভে ধিইভল এিং ধসভরতমোভেযোল গ্রোউে, একভে সুরভক্ষে ভমডলেোউে এিং একভে 

ধলোযোর েোউে সে একভে সুরভক্ষে দুগড ভেতয গভেে। 

● দুতগডর পূিড ও দভক্ষতে একোভ ক জলো োর পোওযো যোয। 
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ধ োলোভিরো ভকতসর জেয ভিখযোে? 

● ধ োলোভিরো ইউতেতকোর ওযোর্ল্ড ধেভরতেজ সোইেগুভলর মত য একভে, প্রত্নেত্ত্বভিদ জগৎ পভে ধযোশী 

আভিষ্কত ে এিং এর স্থোপেয ও প্রত্নেোভত্ত্বক আভিষ্কোতরর জেয ভিখযোে। এর মত য রতযতি: 

● ভিভিন্ন ভেদশডে পোওযো ধগতি, যোর মত য রতযতি- ধসোেো ও েোমো, মোতির হুক, ভসল, পুাঁভে, ধপোডোমোভের 

মতৎপোি, কলস, পশুর মূভেড ইেযোভদ। 

● কোতের জীিোশ্মগুভল প্রোচীে শেতরর কোতি একভে ফভসল পোতকড সংরভক্ষে ভিল। 

● প্রত্নেত্ত্বভিদরো 10ভে িড পোেতরর ভশলোভলভপ খুাঁতজ ধপতযতিে। এগুভল ভসনু্ধ উপেযকো ভলভপতে ধখোদোই 

করো ভিতশ্বর প্রোচীেেম সোইে ধিোডড িতল মতে করো েয। 

● ধসখোতে ধকোতেো মতেতদে পোওযো যোযভে। 

● এই আভিষ্কোরগুভল িোডোও, ধ োলোভিরো েোর বিভশষ্ট্যগুভলর জেয ভিখযোে যোর মত য রতযতি 

● িোইতরর দুগড। 

● 9ভে অেেযিোতি ভডজোইে করো ধগে। 

● জলো োতরর কযোসতকভডং ভসভরজ। 

● দুভে িহুমুখী স্থল। 

● িহু-িরীয প্রভেরক্ষো িযিস্থো। 

● অ ডতগোলোকোর গেে।  

ধ োলোভিরোর পেে 

● ধ োলোভিরোর পেতের জেয ধিশ ভকিু কোরে দোযী িতল মতে েয। এইগুতলো 

● পভরিভেডে জলিোযু পভরভস্থভের কোরতে ধ োলোভিরো চরম শুষ্কেোর পযডোতয আেকো পতডতি। 
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● সরস্বেীর মতেো েদী শুভকতয যোওযোর ফতল খরোর মতেো পভরভস্থভের সতভষ্ট্ েয। ধলোতকরো গুজরোতের 

দভক্ষতে, গঙ্গো উপেযকো এিং মেোরোতের ভেকেিেডী অঞ্চতল স্থোেোন্তর করতে িো য েতযভিল। 

● ধমতসোপতেভমযোর পেতের ফতল েরপ্পোে একভে ভিশোল িোজোতরর ক্ষভের সমু্মখীে েয। 

● খোভদতরর চোরপোতশর সমুদ্র  ীতর  ীতর হ্রোস ধপতে শুরু কতর এিং রে এলোকোভে একভে কোদোমোভেতে 

রূপোন্তভরে েয। 
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