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কুরিল্লাি প্রত্নতাত্ত্বিক পাঁচথুবীর মন্তের (মহন্তের) মুড়ায় খনন ও অনুসন্ধান ২০২২-২০২৩ 

 

কুত্ত্বমল্লা জেলাধীন আদর্ শ উপন্তেলার পাঁচথুবী ইউত্ত্বনয়জনর ইটল্লা গ্রান্তম মন্তের (মহন্তের) মুড়া অবত্ত্বিত। 

কুত্ত্বমল্লা জেলা র্হন্তরর জকন্দ্র জেন্তক আঁকাবাঁকা সড়কপন্তে প্রায় ৫ ত্ত্বক.ত্ত্বম. উত্তর ত্ত্বদন্তক মুত্ত্বির বাোর। এ বাোর 

জেন্তক প্রায় ২৩০ ত্ত্বমটার পূব শ ত্ত্বদন্তক ইটল্লা গ্রান্তম মন্তের মুড়াটির অবিান। 

জ ামতী নদীর তীর জেন্তক প্রায় ১ ত্ত্বকন্তলাত্ত্বমটার উত্তর ত্ত্বদন্তক পাঁচথুবী ইউত্ত্বনয়জনর মন্তের মুড়া নামক 

প্রত্নিানটি জেন্তক ১৩০ ত্ত্বমটার দত্ত্বিণ, ১৮০ ত্ত্বমটার পত্ত্বিম, ১৫০ ত্ত্বমটার পূব শ এবং ৩৩০ ত্ত্বমটার উত্তর পার্ ত্ত্বদপ্রয় 

একটি সরু েলপে (কত্ত্বেত জকওয়াইজুরড় নদী) রপ্রয়জে। প্রত্নিানটির উত্তর পান্তর্ ১টি, উত্তর-পূব শ জকান্তণ ১টি, উত্তর- 

পত্ত্বিম জকান্তণ ১টি এবং দত্ত্বিণ পান্তর্ ৩টি বদ্ধ েলার্য় (পুকুর) রপ্রয়জে। মন্তের মুড়া সমুদ্র সমতল জেন্তক উচ্চতা 

(msl) ১২ জেন্তক ১৪.৫০ ত্ত্বমটার অবত্ত্বিত (তথ্যসূত্র: গু ল ম্যাপ)। পাশ্ববতী ভূত্ত্বম জেন্তক মুডা়টি প্রায ়৩ জেন্তক 

৩.৫ত্ত্বমটার উঁচু। ২৩০২৮′৫৫.৭" উত্তর জেন্তক ২৩০২৮′৫৮.৩" উত্তর অিন্তরখা এবং ৯১০১২′২৩.৯" পূব শ জেন্তক 

৯১০১২′৩০.৮" পূব শ দ্রাত্ত্বিমান্তরখার মন্তে অবত্ত্বিত। 

‘কুত্ত্বমল্লা র্হন্তরর উপকন্তে এবং মাত্র কপ্রয়ক ত্ত্বকন্তলাত্ত্বমটার উত্তর-পূব শত্ত্বদন্তক পাঁচথুবী নামক একটি প্রাচীন 

গ্রান্তম ত্ত্বকছু কাল আন্ত  পয শে ৫টি ত্ত্বিত্ত্বব বা েূন্তপর অত্ত্বেত্ব ত্ত্বেল। কাোকাত্ত্বে অবিানরত ত্ত্বিত্ত্ববগুত্ত্বলন্তত প্রচুর প্রাচীন 

ইট ত্ত্বেল। এই ৫টি ত্ত্বিত্ত্বব বা েনূ্তপর অত্ত্বেত্ব জেন্তকই এ গ্রান্তমর নাম হপ্রয়ত্ত্বেল পরবতীকান্তল পাঁচথুবী (<পাঁচ েূপী 

<পাঁচেূপ <পঞ্চরূপ)। খুব সম্ভব এগুত্ত্বল ত্ত্বেল জবৌদ্ধেূপ। বতশমান কান্তল েূপগুত্ত্বলর জকান্তনা অত্ত্বেত্ব জনই। এ িান্তন 

আরও অন্তনক প্রাচীন ইমারতাত্ত্বদর ধ্বংসাবন্তর্ষ ত্ত্বেল। জসগুত্ত্বলর মন্তে একটি চকত্ত্বমলান ইমারতন্তক এক মহারাোর 

বারড় বন্তল ত্ত্বচত্ত্বিত করা হয়। খুব সম্ভব এটি ত্ত্বেল দু শাকান্তর ত্ত্বনত্ত্বম শত একটি জবৌদ্ধত্ত্ববহান্তরর ধ্বংসাবন্তর্ষ। এটিসহ 

এিান্তনর আরও অন্তনক কীত্ত্বতশ ত্ত্ববলুপ্ত হপ্রয় জ ন্তে। ত্ত্বকন্তু মাটির ত্ত্বনন্তচ প্রচুর প্রাচীন ইট ও মৃৎপান্তত্রর ভগ্াংর্ পাওয়া 

যায়। খুব সম্ভব এখান্তন জবৌদ্ধ ধম শ ও সংস্কৃত্ত্বতর একটি উপ্রল্লখন্তযাগ্য জকন্দ্র ত্ত্বেল।1  

িানীয়জদর ভাষ্য মন্তত, মপ্রের মুড়া হল কত্ত্বেত মহে রাোর বারড়। এ মহে রাো'জক বা কখন ত্ত্বতত্ত্বন 

রােত্ব কন্তরন্তেন এ সম্পত্ত্বকশত জকান তথ্য প্রমাণ জকউ ত্ত্বদন্তত পান্তরনত্ত্বন। 

 
১ বাঙলান্তদন্তর্র প্রত্নসম্পদ, আবুল কালাম জমাহাম্মদ যাকাত্ত্বরযা়, পৃষ্ঠা ৬৭২। মুদ্রণ: ত্ত্বডন্তসম্বর ২০১১। 



আরএস-এ জরকড শ অনুযায়ী মপ্রের (মহন্তের) মুড়া প্রত্নিানটি নরত্ত্বসংহ ত্ত্ববগ্রহ মত্ত্বিন্তরর জদন্তবাত্তর সম্পত্ত্বত্ত। 

নরত্ত্বসংহ হল ত্ত্ববষ্ণুর চতুে শ অবতার। পুরাণ, ও অন্যান্য প্রাচীন ত্ত্বহন্দু ধম শগ্রন্তে তার উন্তল্লখ রপ্রয়জে। এ তথ্য অনুসান্তর 

এ প্রত্নিানটি ত্ত্বহন্দু ধম শ ও সংস্কৃত্ত্বতর জকান জকন্দ্র হন্তত পান্তর (?) 

মন্তের মুড়া প্রত্নিলটি বতশমান্তন ইটল্লা নামক গ্রান্তম অবত্ত্বিত। খুব সম্ভবত ইটত্ত্ববত্ত্বর্ষ্ট উঁচু ত্ত্বিত্ত্ববর অত্ত্বেন্তত্বর 

কারন্তণ ত্ত্বকংবা মাটি খুড়জল বড় বড় প্রচুর ইট খু ুঁন্তে পাওয়া জযন্ততা বন্তল এ গ্রান্তমর নামকরণ ইল্লা হপ্রয় োকন্তত 

পান্তর। 

িানীয়জদর ভাষ্য মন্তত, মন্তের মুড়া হল কত্ত্বেত মহে রাোর বারড়। খুব সম্ভবত এ ‘মহে' নামটির সংন্তকাত্ত্বচত রূপ 

‘মে' হপ্রয়জে। মুড়ার আত্ত্বভধাত্ত্বনক অে শ হল অগ্রভা  বা প্রাে। আর িানীয়ভান্তব উঁচু িানন্তক বুঝান্তত “মুড়া” র্ব্দটি 

ব্যবহৃত হয়। মে + এর + মুড়া ত্ত্বমন্তল বতশমান্তন 'মপ্রের মুড়া' নামকরণ করা হপ্রয়জে। 

চিরি ২০২২-২০২৩ অে শবেন্তরর পাঁচথুবীর মন্তের (মহন্তের) মুড়ায় পত্ত্বরচাত্ত্বলত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও 

অনুসন্ধান্তনর ফন্তল ত্ত্ববত্ত্বভন্ন ধরন্তনর প্রত্ন-িাপত্ত্বতিক কাঠান্তমার ধ্বংসাবন্তর্ষ উন্তমাত্ত্বচত হপ্রয়জে। উন্তমাত্ত্বচত িাপতি 

কাঠান্তমা ও েিায়জনর উপর ত্ত্বভত্ত্বত্ত কন্তর জমাট ৪টি কালপব শ র্নাক্ত করা হপ্রয়জে। এগুন্তলা হল- প্রেম কালপব শ: 

প্রেম বসত্ত্বত িাপন ও িাপতি ত্ত্বনম শাণ; ত্ত্বিতীয় কালপব শ: িাপতি ত্ত্বনম শাণ, সম্প্রসারণ ও পত্ত্বরবধ শন; তৃতীয় কালপব শ: 

সম্প্রসারণ, পত্ত্বরবতশন ও পত্ত্বরবধ শন; এবং চতুে শ কালপব শ: পত্ত্বরতিক্ত, পুন:বসত্ত্বত িাপন ও িাপতি ত্ত্বনম শাণ। এোড়া, 

খননকান্তল জপাড়ামাটির অলংকৃত ইট, জপাড়ামাটির জোট পাত্র, ত্ত্বপত্ত্বরচ, নলাকার পান্তত্রর অংর্ত্ত্ববন্তর্ষ, মৃৎপাত্রে 

ভগ্াাংশ, প্রভৃত্ত্বত প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়। 

৩ মাচ শ ২০২৩ িারিত্রে প্রত্নতি অত্ত্বধদপ্তন্তরর মহাপত্ত্বরচালক চিন কুমার জদ কুত্ত্বমল্লার পাঁচথুবী মন্তের 

মুড়ায় পত্ত্বরচাত্ত্বলত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাে পত্ত্বরদর্ শন কন্তরন। পত্ত্বরদর্ শনকান্তল প্রত্নতি অত্ত্বধদপ্তন্তরর প্রত্নসম্পদ ও 

সংরিণ র্াখার উপপত্ত্বরচালক জমা. আত্ত্বমরুজ্জামান, প্রকার্না র্াখার উপপত্ত্বরচালক রাখী রায়, িাকা ও 

ময়মনত্ত্বসংহ ত্ত্ববভান্ত র আঞ্চত্ত্বলক পত্ত্বরচালক আফন্তরাো খান ত্ত্বমতা, রাের্াহী ও রংপুর ত্ত্ববভান্ত র আঞ্চত্ত্বলক 

পত্ত্বরচালক জমাসা. নাত্ত্বহদ সুলতানা, ও সহকারী প্রন্তকৌর্লী খত্ত্বললুর রহমান উপত্ত্বিত ত্ত্বেন্তলন। এসময় চট্টগ্রাম ও 

ত্ত্বসন্তলট ত্ত্ববভান্ত র আঞ্চত্ত্বলক পত্ত্বরচালক এ জক এম সাইফুর রহমান মহাপত্ত্বরচালকসহ উপত্ত্বিত সকল 

কম শকতশান্তদরন্তক চলত্ত্বত খনন কাে ও উন্তমাত্ত্বচত প্রত্নতাত্ত্বিক ত্ত্বনদ শর্ন সম্পন্তকশ ত্ত্ববোত্ত্বরত তথ্য প্রদান কন্তরন। 

উত্রল্লখ্য, ২০২১-২০২২ অে শবেন্তরর মন্তের (মহন্তের) মুড়ায় পত্ত্বরচাত্ত্বলত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও অনুসন্ধান 

কাজ শুরু কিা হয়। এ েনন ও অনুসন্ধাত্রনি ফন্তল ত্ত্ববত্ত্বভন্ন ধরন্তনর প্রত্ন-িাপত্ত্বতিক কাঠান্তমার ধ্বংসাবন্তর্প্রেি 

অাংশরিত্রশে উন্তমাত্ত্বচত হপ্রয়রিি। 

 

 



 

রচে-১: প্রত্নতাত্ত্বিক েনন পত্ত্বরদর্ শপ্রন আগি প্রত্নতি অত্ত্বধদপ্তন্তরর মহাপত্ত্বরচালক চিন কুমার জদ’সহ 

আগি পরিদশ শন দত্রিি সদস্যত্রদি স্বাগি জারনত্রয় ফুি রদত্রয় িিণ কত্রি প্রনন চট্টগ্রাম ও ত্ত্বসন্তলট ত্ত্ববভান্ত র 

আঞ্চত্ত্বলক পত্ত্বরচালক এ জক এম সাইফুর রহমান। 

 

 

রচে-২: প্রত্নতি অত্ত্বধদপ্তন্তরর মহাপত্ত্বরচালক চিন কুমার জদ’সহ পরিদশ শন দত্রিি সদস্যত্রদিত্রক চট্টগ্রাম 

ও ত্ত্বসন্তলট ত্ত্ববভান্ত র আঞ্চত্ত্বলক পত্ত্বরচালক এ জক এম সাইফুর রহমান চলত্ত্বত খনন কাে ও উন্তমাত্ত্বচত 

প্রত্নতাত্ত্বিক ত্ত্বনদ শর্ন সম্পন্তকশ ত্ত্ববোত্ত্বরত তথ্য প্রদান কন্তরপ্রিন। 



 

রচে-৩: প্রত্নতি অত্ত্বধদপ্তন্তরর মহাপত্ত্বরচালক চিন কুমার জদ’সহ পরিদশ শন দত্রিি সদস্যত্রদিত্রক আঞ্চত্ত্বলক 

পত্ত্বরচালক এ জক এম সাইফুর রহমান উন্তমাত্ত্বচত প্রত্নতাত্ত্বিক ত্ত্বনদ শর্ন সম্পন্তকশ তথ্য প্রদান কন্তরপ্রিন। 

 

 

রচে-৪: উন্তমাত্ত্বচত প্রত্নতাত্ত্বিক ত্ত্বনদ শর্ন রনত্রয় প্রত্নতি অত্ত্বধদপ্তন্তরর মহাপত্ত্বরচালক চিন কুমার জদ এি 

সাত্রে পরিদশ শন দত্রিি সদস্য, স্থানীয় জনেরিরনরি ও আঞ্চত্ত্বলক পত্ত্বরচালক এ জক এম সাইফুর রহমাপ্রনি 

িিরিরনিয়। 



 

রচে-৫: উন্তমাত্ত্বচত প্রত্নতাত্ত্বিক ত্ত্বনদ শর্ন রনত্রয় প্রত্নতি অত্ত্বধদপ্তন্তরর মহাপত্ত্বরচালক চিন কুমার জদ এি সাত্রে 

পরিদশ শন দত্রিি সদস্য ও আঞ্চত্ত্বলক পত্ত্বরচালক এ জক এম সাইফুর রহমাপ্রনি িিরিরনিয়। 

 

রচে-৬: চিরি ২০২২-২০২৩ অে শবেন্তরর পাঁচথুবীর মন্তের (মহন্তের) মুড়ায় পত্ত্বরচাত্ত্বলত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও 

অনুসন্ধান্তনর ফন্তল উত্রমারচি ত্ত্ববত্ত্বভন্ন ধরন্তনর প্রত্ন-িাপত্ত্বতিক কাঠান্তমার ধ্বংসাবন্তর্ষ। 


