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রাজশাহী জলা ি  ও শহর  
গাড়াপ েনর ইিত  

িজলা ও মহ মা এই শ   সরাসির আরবী ভাষা থেক বাংলা ভাষায় েবশ কেরেছ। আরবী 

ভাষায় ‘জ’ এর েল ‘দ’ ব ত হয়। সে ে  উ ারণ হেব িদলা (Dila)। ফারিস ভাষায় উ ারণ 

িজলা (Zila)। আিভধািনক অেথ  িব ীণ  খ  (Tract of Land) ঝায়। আরবীেত জলা বলেত 

িনিদ  এলাকা ঝােনা হয়- য  মা  িবচারকগেণর অিধে । রাজ  আদায় িকংবা সাধারণ 

শাসিনক অিধে  নয়। ত প আরবী ভাষায় মহ মা (Mahkama) বলেতও িবচারকগেণর 

আদালত (Tribunal/Court of Justice) এর অিধে  ঝােনা হেয়েছ। 

লড  ওয়ােরন হি ংস১ (১৭৩২-১৮১৮) বাংলার গভণর িহেসেব িনেয়াগ পান ১৭৭২ ি াে । ১৭৭৩ 

ি াে  শ পাল ােমে  র েল ং অ া  পাশ হবার পর পদািধকার বেল িতিন শ ভারেতর 

গভণ র জনােরল পদ লাভ কেরন। ভারেত শ সা ােজ র িভি  ঢ় করার জ  িতিন ইং াে র 

িডি কট এর অ করেণ বাংলা েদশেক কত িল জলায় িবভ  করেলন। এর েব  ১৭৬৫ ি াে র 

১২ আগ  লড  াইভ মাগল স াট ি তীয় শাহ আলমেক বািষ ক ২৬ ল  টাকা রাজ  দােনর 

িবিনমেয় বাংলা-িবহার ও উিড় ার িদউয়ানী লাভ কেরন। ইংেরজরা রাজ  আদােয়র ভার িনেজেদর 

হােত রােখ। মাগল স াট ক ৃক িনেয়ািজত িশ দাবােদর নবােবর হােত িছল শাসন ও িবচার 

ব া। এভােবই বরাট  াইেভর বিতত ত শাসন বাংলায় চা  হল। মা ষ অিচেরই এর ফল 

পেত রচ করেলা। শ ই  ইি য়া কা ািন এেদেশর জােদর উপর রাজে র অিতির  বাঝা 

চািপেয় িদল। বশ কেয়ক বছর আেগ থেকই দেশ একািধক ছাট বড়  িব হ (পলাশীর , 

ব ােরর  ইত ািদ) ঘেট গেছ। এর ফেল নানা ধরেনর সামািজক িব ংখলাসহ এেদেশর আইন 

ংখলার চরম অবনিত ঘটেত থােক। ষকরা াভািবকভােব ফসলািদ উৎপ  করেত পারেলা না। 

ইংেরজ কা ািনর অত াচাের কেয়কবছেরর মে ই বাংলার অিধকাংশ ষক িনঃ  ও হতদিরে র 

পয ােয় পেছ গেলা। সমসামিয়ককােল া িতক েয াগ, অনা ি  ইত ািদ া িতক বরী আচরেণর 

সােথ যাগ হেলা দ  ত েরর াপক উৎপাত। এেত সম  ব েদশ অ কাের িনমি ত হেলা। 

১৭৬৯ ি াে  দখা িদেলা ভয়ংকর িভ - য  িছয়া েরর (বাংলা ১১৭৬) ম র২ নােম পিরিচত। 

এই িভ ে  সম  বাংলার এক তীয়াংশ মা ষ েখ পিতত হয়। এক তীয়াংশ িষ জিম 

জ েল পিরণত হয়। রাজশাহী অ েলও এই িভ ে র থাবায় অসং  মা েষর  হয়। শ ই  

ইি য়া কা ািন এেদেশর রাজ  আদােয়র অিধকার অজেনর পর কী হাের সাধারণ মা েষর কাছ 
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থেক িম রাজ  আদায় করেতা এর মাণ রেয়েছ তােদরই িলিখত দিলেল। এল.এস.এস ও’ ািল৩ 

১৯১৬ ি াে  রাজশাহীর কােল র িছেলন। ত র স ািদত ‘ ব ল িডি কট গেজ য়ার রাজশাহী’ 

নামক ে র ৪০ ায় রেয়েছ রচ ণ  এক  ত । ১৭৬৬ ি া  থেক ১৭৭০ পয  রাজশাহী 

জলায় রাজ  আদায় হেয়িছল ২৭ ল  টাকা। পরবত  সমেয় িভ ে র কারেণ রাজ  আদায় 

দারচণভােব াস পায়। ত  এ প- “The collection of revenue, it may be added, 

had previously come to a much higher figure, viz. 27 lakhs from 1766 to 

1770. The decrease in subsequent years was attributed in part to the 

general calamity of the famine in 1769 and 1770”. 

এমিন এক সমেয় ি শ ক প  ওয়ােরন হি ংসেক বাংলার গভণ র িহেসেব িনেয়াগ িদেলা। ১৭৭২ 

ি াে  িনেয়াগ পাবার পর থেমই িতিন িদউয়ানী সং া  যাবতীয় কায ম (দ রসহ) িশ দাবাদ 

থেক সিরেয় কলকাতায় ানা র করেলন (১৭৭২ ি াে )। িতিন িছেলন একজন চ র শাসক। 

াইেভর ত শাসেনর পিরবেত িতিন চাইেলন কা ািনর িনয় েণ একক শাসন ব া। থেমই 

রাজ  আদােয়র স ণ  ব া িনেজেদর িনয় েণ িনেয় আসার পদে প হণ করেলন। এই উে ে  

এেদেশ ইং াে র জলা িলর আদেল জলা গঠন কের রাজ  আদােয়র জ  জলায় জলায় 

কােল টর৪ িনেয়াগ িদেলন। এই সমেয় রাজশাহী বলেত ঝােতা নােটােরর রাজা ক ◌ৃক 

িশদাবােদর নবাবগেণর মা েম া  িবশাল জিমদারী। এ  ‘রাজশাহী জিমদারী’ নােম পিরিচত। 

নবাব িশ দ লী খান ক ◌ৃক বিতত বাংলার ২৫  জিমদারীর (ইহিতমামবি ) অ তম িছল 

রাজশাহী জিমদারী। ১৭৬৫ ি াে  ি শ ই  ইি য়া কা ািন বাংলার িদউয়ানী লােভর পেরও 

রাজশাহী জিমদারীর আয়তনেক রাজশাহী জলার আয়তন িহেসেবই গ  করা হেতা। ওয়ােরন 

হি ংস রাজশাহী জিমদারী স েক ১৭৮৬ ি াে  এক  িরেপাট  িলেখিছেলন য  

ঐিতহািসকভােব অত  রচ ণ । িতিন বলেছন, “The zamindari of Rajshahi, the 

second in rank in Bengal and yielding an annual revenue of about twenty 

five lakhs of rupees. The extent of the estate, will be realized from the 

fact that it had an area of nearly 13.000 (12,909) square miles and 

included not only a great part of north Bengal, but also a large portion of 

the present murshidabad Nadia, Jessore, Birbhum and even Burdhwan. 

Holwell stated that, it extended over “35 days travel.” 
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অথ াৎ ওয়ােরন হি ংস দ  ১৭৮৬ সােলর িরেপােট  দখা যাে  রাজশাহীর আয়তন িছল ১২.৯০৯ 

বগ মাইল এবং বািষ ক রাজ  আদায় হেতা ২৫ ল  টাকা। শ ই  ইি য়া কা ািনর স 

সময়কার আেরকজন বড় কতা া  সােহব। ইিন বাংলার িবেশষ কের িবশাল রাজশাহী জলার 

অথ ৈনিতক অব ার বণ না িদেয় গেছন। ইিতহােস এ  “Analysis of the Finances of 

Bengal” নােম পিরিচত। তার দ  অথ ৈনিতক িবেশলষেণ রাজশাহী স েক বলা হেয়েছ এভােব, 

“The most unwieldy extensive zamindari of Bengal or perhaps in India, It 

produced at least four-fifths of all the silk, raw or manufactured, used in 

or exported from the effeminated luxurious Empire of Hindustan”. 

১৭৭২ ি া  পয  বাংলার িদউয়ানী িবভাগ (রাজ ) িশ দাবােদর নবাব ক ক িনয়ি ত হেতা। 

নবােবর ধান রাজ  কম কতা রজা খান িছেলন িদওয়ানী িবভােগর ধান। ওয়ােরন হি ংস ১৭৭২ 

ি াে  গভণ েরর দািয়  পেয় রজা খােনর িনকট থেক রাজ  িবভােগর সকল কার দািয়  

হ া র কের কা ািনর িনয় েণ আনেলন। এর েব  কা ািন বাংলার বড় বড় জলা েলােত 

(ঢাকা, চ াম, যেশার, রাজশাহী, িদনাজ র ইত ািদ) ১৭৬৯ ি া  থেক একজন কের রাজ  

কম কতা িনেয়াগ িদেয়িছেলন। এেদর বলা হত (পদবী) পারভাইজার। রাজশাহী জলার (সদর 

নােটার) থম পারভাইজার িহেসেব বাউটন রউজ (Boughton Rouse) নােম একজন ইংেরজ 

এেস নােটাের পদাপ ণ করেলন ১৯ িডেস র ১৭৬৯ ি াে । িতিন নােটার শহেরর কানাইখালী 

মৗজায় নারদ নেদর তীের এক  চালাঘর ভাড়া কের সখােন দা িরক কাজ রচ কেরন। এভােব 

পারভাইজার পদ  চা  িছল ১৭৭২ পয । ওয়ােরন হি ংস একই বছের গভণ েরর দািয়  পাবার 

পর পারভাইজার পদ র িব ি  ঘ েয় রাজ  আদােয়র কমকতার নাম িদেলন কােল র। ১৭৭২ 

থেক ১৭৭৪ ি া  পয  কােল র নামক পদ  বহাল িছল। ১৭৭৪ থেক ১৭৮৬ সাল পয  এেস 

পদ র িব ি  ঘেট। ১৭৮৬ সােলর এি ল মাস থেক নরায় ন ন কের কােল র পেদর ি  হেলা 

শাসন পিরচালনার উে ে । হি ংস িছেলন অত  দ  এবং চ র শাসক। িতিন কা ািনর 

ক ◌ৃ  মা  রাজ  আদােয়র মে ই সীমাব  থা ক স  চাইেলন না। মা েয় িবচািরক 

ক ◌ৃ সহ শাসিনক িনয় ণ কা ািনর হােত চেল আসার যাবতীয় কৗশল িতিন েয়াগ করেত 

থােকন। এ উে ে  িতিন ১৭৮১ ি াে  সরকাির েয় কলকাতায় এক  মা াসা াপন করেলন। 

সকােল সরকাির দ েরর ভাষা িছল ফারসী। এেদেশর মা েষরা যন ভালভােব ফারসী ভাষা িশ া 

লাভ কের কা ািনর অিফেসর কাজ চারচ েপ পিরচালনা করেত পােরন সজে ই এই ব া। 
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হি ংস ফারসী, উ  ও বাংলা ভাষা ভালভােব র  কেরিছেলন। উ  িশি ত সলমান এই মা াসার 

িশ ক িহেসেব িনেয়াগ পেলন। তেব মা াসার সব ময় ক ◌ৃে  িছেলন একজন ইংেরজ অিফসার। 

এভােব ওয়ােরন হি ংস যেশার জলার ড়লীেত ১৭৮১ ি াে র এি ল মােস এক  আদালত 

িত া৫ করেলন। যিদও স সমেয় িবচািরক কাজ িল পিরচািলত হেতা িশ দাবােদর নবাব ক ক 

িনেয়াগ া  নােয়ব নািজম নামক উ পদ  একজন কম কতার ( ড  গভণ র) মা েম। বড় বড় 

জলায় নােয়ব নািজম ক ◌ৃক িনেয়াগ ত দােরাগা পদিবধারী অিফসারগণ শাসন কাজসহ িবচারকায  

পিরচালনা করেতন। দােরাগাগণ ন, ধষণ, ডাকািত ইত ািদ বড় ধরেনর অপরােধর িবচার করেতন। 

এরা ফ িসর আেদশ দােনর মতা রাখেতন। জলখানার িনয় ণ এেদর হােতই িছল। ১৭৮১ ি াে  

কা ািন ক ক ড়লীেত (যেশার) থম আদালত ি  হল এবং সখােন ািজে ট িহেসেব থম 

িনেয়াগ পেলন ল ান হ ল নামক একজন দ  ইংেরজ। িতিন একাধাের জজ ও ািজে েটর 

দািয় া  হেয় ১৭৮১ ি াে র ম মােসর মাঝামািঝ ড়লীেত এেলন। এ সমেয় তার অিধে  

িছল যেশার ( লনা ও বােগরহাট স সমেয় যেশার জলার সােথ সং  িছল), ফিরদ র, চিববশ 

পরগনা জলার ইছামিত নদীর ব াংশ (বতমান সাত ীরা জলা)। কা ািন িনয়ি ত আদালেতর 

জজ ািজে টগন স সমেয় বড় ধরেনর অপরােধর িবচার করেত পারেতন না। সাধারণ িরসহ 

দা া হা ামা জাতীয় অপরােধর িবচার করেতন। এই অব া চলেত থােক ১৭৯৩ ি া  পয । 

রাজশাহীেত কা ািন ক ◌ৃক আদালত িতি ত হয় ১৭৮৩ ি াে । ১৭৮৩ ি াে র মাচ  মােস 

শ ই  ইি য়া কা ািন সরকােরর একজন অিফসার িম ার জন এভলীন (Mr. John 

Evelyn) িশ দাবােদর শহরতলী রাদবাগ নামক ােন কা ািনর দ ের অব ান কের রাজশাহী 

জলার জিরপ কাজ করিছেলন। এর কেয়কমাস পেরই অথ াৎ ১৭৮৩ ি াে র আগ  মােস িম ার 

জজ ডাললাস (Mr. George Dallas) রাজশাহীর থম কােলকটর িহেসেব িনেয়াগ পেয় 

রাজশাহী জলার সদর দ র নােটাের এেস কােজ যাগদান করেলন। নােটােরর নােরাদ নদ তীরবত  

কানাইখালীেত িছল কােল েরর দ র। তখন অবিধ কােলকটরী ভবন িনিম ত হয়িন। আদালত িছল 

নােটার রাজবাড়ীর মে । সখােনই িছল জলখানা। িম ার জজ ডাললাস রাজশাহী জলার কােল র 

িহেসেব কাজ রচ কেরন। জা য়ারী ১৭৮৬ ি াে  িম ার িপটার ীক (MR Peter Speke) 

জজ ডাললােসর িনকট থেক জলার কােলকটেরর দািয়  েঝ িনেলন। পেরর বছর (১৭৮৭) িম: 

িপটার ীক একাধাের রাজশাহী জলার জজ- ািজে ট এবং কােলকটেরর দািয়  পালন করেত 

থােকন। ত র িছল ইজন সহকারী িম ার মাইেকল অ াটিকনসন (Mr. Michael Atkinson) 
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এবং িম ার হিক  (Mr. Hawkins)। ১৭৮৯ ি াে  যেশার থেক বদলী ে  রাজশাহীেত 

(নােটার) এেস িম ার িপটার ীেকর িনকট থেক জলার দািয়  হণ করেলন ল ান হে ল। 

ল ান হে ল িছেলন একজন যা  শাসক। কা ািন শাসনামেলর থম জজ ও ািজে ট 

িছেলন িতিন। ত র পিরক না ও াব অ সাের ১৭৮৬ ি াে  এেদেশ (যেশাের) থম 

কােলকটেরট ািপত হয়। জলা শাসেনর িনয়ম কা ন বতনসহ এর ব াপনা ইত ািদর পিথ ৎ 

িতিন। ত র াবনায় এবং পিরক নায় এেদেশ থম মহ মা গঠেনর ধারণা পেয়িছেলন কা ািন 

সরকার। িতিন একাধাের যেশােরর জজ, ািজে ট ও কােলকটর িহেসেব দািয়  পালনকােল 

রবেনর াপক এলাকা পির ার কের জনবসিত গেড় তােলন। রবেনর ব  থেক পি েম 

মাট িতন  হৎ নদীব র গেড় তােলন। এ িল হল, ব িদেক বেল র নেদর তীরবত  ক য়া 

(বােগরহাট জলা), মাঝখােন কেপাতা  নেদর তীের চ দখালী ( লনা জলা) এবং পি েম য না ও 

কািল ী নদীর স ম েল িহ লগ  ( হে ল সােহেবর নামা সাের)। িহ লগ  দি ণ চিববশ 

পরগনা জলায় (ভারত) অবি ত। ১৭৮৬ ি াে  যেশার জলার কােলকটর িহেসেব দািয়  পাবার 

পর তার সহকারী িম ার ফ ারেক চ দখালীেত রণ কের িক  িবচািরক মতাসহ শাসিনক 

দািয়  দান কেরন। সম  বাংলার থম মহ মা গঠেনর জ  চ দখালী ব রেক িনব ািচত করা হয়। 

এ উে ে  সখােন িক  াপনা িনিম ত হল। চ দখািলেত িবচারকায সহ রাজ  আদােয়র কাজ রচ 

হল। শষ পয  চ দখালীেক মহ মা সদর দ র িহেসেব িত া করা যায়িন ফ ার সােহেবর 

শারীিরক অ তার কারেণ। তেব হে েলর উে াগ থা যায়িন। ১৮৪২ ি াে  লনার নয়াবাদ 

থানােক (বতমান লনা শহর) বাংলার থম মহ মা গঠেনর ম  িদেয় হ েলর েচ া সফল 

হেয়িছল। হে ল এেদেশর থম কােল র িহেসেব িনেয়াগ পাবার পর আরও কেয়ক  গা কারী 

কাজ কের গেছন। স সমেয় িলশ ফাস  সংিশল  মাগল ফৗজদারগেণর অধীেন কাজ করেতন। 

যেশার জলা িছল িব ীণ  এলাকা েড়। অ  সং ক িলশ ফাস  িনেয় িবশাল এলাকার আইন 

ংখলা িনয় েণ রাখা িছল অস ব। ল ান হে ল িলশ ফাস েক েগাপেযাগী করেলন। স 

আমেল হ র যেশার জলায় িছল মা  ৪  থানা। এ েলা হেলা- ষণা (মা রা অ ল), িমজানগর 

( কশব র, যেশার), নয়াবাদ ( লনা) এবং ধরম র (পাংশা)। থানা েলার অধীেন িছল বশ কেয়ক  

ফ িড়। ির ডাকািত িতেরােধর জ  হে ল এলাকার জিমদার ও তা কদারগেণর উপর দািয়  

অপ ণ কেরিছেলন। ির ডাকািত মাগত ি  পাবার ফেল জিমদারগেণর উে ােগ যেশার জলায় 

৪ র েল ১৩  থানা ািপত হেয়িছল। 
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ল ান হে ল রাজশাহী জলার জজ- ািজে ট ও কােল র িহেসেব ১৭৮৯ ি াে  দািয়  

নওয়ার পর গতা গিতক কাজ কের গেছন। যেশাের িতিন য উ ম ও মধা েয়াগ কের 

শাসিনক ে  ইিতহাস ি  কের গেছন রাজশাহীেত তমন ন ন কান িক ই তার মা েম 

পাওয়া গল না। রাজশাহীেত দািয় পালন করাকালীন তার সমেয় এেদেশ লড  কণ ওয়ািলস৬ বিতত 

িচর ায়ী বে াব ৭ থা চা  হেয়িছল। 

১৭৭২ থেক ১৭৮৫ ি াে র ১ ফ চয়াির পয  ায় তর বছর গভণ র জনােরল িহেসেব দািয়  

পালন করার পর ওয়ােরন হি ংস অবসর হণ কেরন ( কা ানীর িডের রগণ ত র িত অস  

হবার কারেণ পদত াগ করেত বা  হন)। অ ায়ীভােব ার জন াকফারসন গভণ র জনােরল পেদ 

িন  হেলন। এরপর ১৭৮৬ ি াে  লড  কণ ওয়ািলস শ ভারেতর গভণ র জনােরল পেদ িন ি  

পেয় ভারেত পদাপ ণ করেলন। ভারেত আসার েব  িতিন শেদর পে  একজন সনা  িহেসেব 

আেমিরকার াধীনতা  দমেনর জ  িনেয়ািজত িছেলন। থম কেয়ক বছর মহী েরর লতান 

ফেতহ আলী র িবরচে   পিরচালনা কেরন ( তীয় মহী র  ১৭৮৯ থেক ১৭৯২ পয )। 

১৭৯৩ ি াে  ায়ীভােব কলকাতায় অব ান কের বাংলা ও িবহাের িচর ায়ী বে াব  বতন 

করেলন। ২২ মাচ  ১৭৯৩ ি াে  এই থা বলবৎ হল। কণ ওয়ািলস ব েদশেক মাট ২৩  জলায় 

িবভ  কের িত  জলায় একজন কােল র িনেয়াগ কেরন। তােক ািজে েটর মতা দান করা 

হল। িত  জলায় একজন কের জজ িনেয়াগ দয়া হল। এই সময় থেকই নবাব িনয়ি ত নােয়ব 

নািজম ও দােরাগাগণ ক ৃক ফৗজদারী িবচার ও তদ  মতা রিহত করার ি য়া রচ হল। 

স ণ েপ কা ািনর িনয় েণ চেল আসেত রচ কের জলা শাসনসহ িবচািরক মতা। এভােবই 

বতমানকােলর জলা শাসন, জজসীপ ও থানা শাসেনর চনা হেয়িছল ১৭৯৩ ি াে র ১ ম 

থেক। কণ ওয়ািলস ২৩  জলার েত ক েক কেয়ক  থানা িনেয় গঠন করেলন। থানায় িনেয়াগ 

দয়া হেলা একজন কের দােরাগা। িনজামত আদালত িশ দাবাদ থেক কলকাতায় সিরেয় আনা 

হেয়িছল ১৭৯৩ সােল। জিমদারেদর জাপীড়ন বে র জে  তােদর কাছ থেক িলশী মতা কেড় 

িনেয় কা ািনর িনয় েণ থানা ও দােরাগােদর রাখা হল। 

লড  কণ ওয়ািলস গভণ র জনােরল িহেসেব দািয়  নওয়ার ব  থেকই িবশাল রাজশাহী জলার 

শাসনভার পিরচালনা করা একজন কােলকটেরর পে  স ব িছল না। যিদও রাজশাহীর কােল েরর 

অধীেন ইজন সহকারী ািজে ট িছেলন। এেদর একজন জলার সদরদ র নােটাের অব ান 

করেতন। অপরজন জলার পি মা ল িশ দাবাদ শহেরর শহরতলী রাদবােগ অব ান করেতন। 
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জলার রাতন নিথপ  ে  মাণ পাওয়া যায় য, রাজশাহী জলায় আইন- ংখলার াপক 

অবনিত দখা িদেয়িছল ১৭৬৫ ি াে র পর থেক। চার-ডাকাত-দ -ত রেদর ারা  তা েব 

জলার াপক জনেগা ী যারপর নাই ভাগাি র মে  িদন কাটােতন। জলার কােলকটর 

ািজে েটর পে  িবশাল এলাকায় কায করভােব আইেনর শাসন বলবৎ রাখা স বপর িছল না। 

াভািবকভােবই জলার িব ীণ  এলাকা িবভ  কের ন ন জলা গঠেনর েয়াজনীয়তা দখা দয়। 

এরই ফল চিতেত মাচ  ১৮১৩ ি াে  রাজশাহী জলা থেক রাহন র ও চ পাই নবাবগ  থানা 

ই  কতন কের নবগ ত মালদহ জলার সােথ সং  করা হয়।৮ উিললিখত রাজশাহীর ই  

থানার সােথ িদনাজ র ও িণ য়া জলা থেক একািধক থানা কতন কের মালদহ জলার সােথ 

সং  করা হয়।৯ ১৮২১ ি াে  রাজশাহী জলা থেক আদমদীিঘ, নওিখলা (বতমানকােলর 

সািরয়াকাি ), শর র ও ব ড়া এই চার  থানা িবি  কের ব ড়া জলা গঠন করা হল।১০ ব ড়া 

জলার সােথ আরও সং  করা হেলা িদনাজ র জলা থেক লালবাজার (বতমানকােলর প চিবিব 

থানা), তলাল ও বদলগািছ১১ এবং রং র জলা থেক গািব গ  ও দওয়ানগ  (বতমােন 

জামাল র জলাধীন) থানা ই ।১২ ১৮৪০ ি াে র ৯ ন রাজশাহী জলার আেরক  থানা 

রায়গ  ব ড়ার সােথ সং  হেলা। ব ড়া জলা িহেসেব আ কােশর েব  এর অিধকাংশ এলাকা 

িছল রাজশাহী জলার ভা িরয়া পরগনা, ই াক র, জাহা ীর র িসলবষ, বড় বা  এবং তািহর র 

জিমদারীর অ । এখােন উেলল  য, রাজশাহী জিমদারী বা রাজশাহী জলার আয়তন যখন 

সেব া  ১২,৯০৯ বগ মাইল স সমেয় এই জলা  সব েমাট ১৩৯  পরগনার সম েয় িব ত িছল। 

পরগনা স েহর িবভাজন িছল এরকম : রাজশাহী- ৬৮  পরগনা, ভা িরয়া- ৩০  পরগনা, ষণা- 

২৯  পরগনা এবং রাজমহল- ১২  পরগনা।১৩ 

১৭৯৩ ি াে  কণ ওয়ািলশ ত ২৩  জলা গঠেনর া ােল থেমই িনজ ‘চাকলা’ রাজশাহী নােম 

পিরিচত (পরবত  অংেশ িব ািরতভােব বণ না করা হেব) গ া তীরবত  পি েম িশ দাবাদ, নদীয়া ও 

যেশার জলা স েহর অংশ িবেশষসহ বীর ম এবং বধ মান সীমাে  অবি ত হ র রাজশাহীর অংশ 

িবি  কের থক থক জলা গঠন করা হল। ইেতা েব  পরগনা ল র র ও তািহর র িশ দাবাদ 

জলার সােথ  িছল। ১৭৯৩ ি াে র পর থেক এই ই  পরগনােক ল রাজশাহী জলার সােথ 

সং  করা হল। গ া অববািহকার উিললিখত জলাস েহর িব ীণ  এলাকা রাজশাহী থেক িবি  

কের ব  িদেক ও উ র িদেক চলনিবল,  নদ এবং িব ীণ  বের  অ ল১৪ িনেয় রাজশাহী 

জলার শাসনকায  চলেত থােক। ন ন এলাকা ও আয়তেন িছল িবশাল। অ  কেয়ক বছর শাসন 
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কাজ পিরচািলত হবার পেরও স বপর হল না স কভােব িব ীণ  রাজশাহীর এলাকা িনয় েণ িনেয় 

আসা। জলার শাসন কাজ াভািবকভােব িনয় েণ রাখার ােথ  থেম মালদহ এরপর ব ড়া জলার 

ি  হেলা যথা েম ১৮১৩ ও ১৮২১ ি াে । ন ন জলা গঠেনর ি য়া এখােনই থেম থােকিন। 

রাজশাহীর আয়তন আরও সং িচত করার েয়াজনীয়তা দখা িদল। ১৮৩২ ি াে  গ ত হেলা 

ন ন জলা পাবনা। রাজশাহী জলা থেক পাবনা, পাড়া (বতমান স িথয়া-আতাই লা উপেজলা 

এলাকা), ম রা (বতমান সমেয়র বড়া উপেজলা), শাহজাদ র- এসকল থানাস হ িবি  কের জলা 

পাবনার সােথ সং  করা হল। ইেতা েব  ১৮৪০ ি াে র ৯ ন রাজশাহী জলার রায়গ  থানােক 

িবি  কের ব ড়া জলার সােথ সং  করা হেয়িছল। এ েণ ১৮৭৫ ি াে  ১৪ জা য়াির রায়গ  

থানােক ব ড়া থেক িবি  কের পাবনা জলার সােথ েড় দওয়া হল। গ ার (প া) দি েণ 

যেশার জলা থেক ধরম র, ম র, ি য়া এবং িক িদন পর পাংশা- এই চার  থানা যাগ হল 

পাবনার সােথ। পাবনা জলা গ ত হল গ ার ই পােড়র থানা স েহর সম েয়।১৫ ১৮৫৭ ি াে  

মারখালী থানােক সদরদ র কের পাংশা, বািলয়াকাি  ও মারখালীর সম েয় পাবনা জলার 

অধীেন মারখালী মহ মা গ ত হল।১৬ অব  এর কেয়ক বছর পেরই ১৮৬৩ ি াে  ি য়া এবং 

১৮৭১ ি াে  মারখালী থানা ই  পাবনা জলা থেক িবি  হেয় নদীয়া জলার সােথ সং  

হল। ১৮৭১ ি াে  পাংশা নবগ ত ফিরদ র জলার (১৮৫৯ সােল) সােথ সং  হল। মারখালী 

মহ মা গঠেনর (১৮৫৭) ধান উে  িছল িসপাহী িবে াহ এবং নীল িবে াহ ঠকােনা।  

পাবনা জলা গঠেনর পছেন স সময়কার সামািজক অব া িছল ধান কারণ। িবশাল চলনিবল 

অ লসহ নদ-নদী অ িষত এলাকা িল িছেলা ডাকাত-দ েদর িনয় েণ। ১৭৯৩ ি াে  িচর ায়ী 

বে াব  বিতত হবার পর থেক বাংলার হৎ জিমদারীর উপর িব প ভাব পেড়িছল। িচর ায়ী 

বে াবে র ফেল ন ন ন ন শতািধক জিমদােরর ি  হেত থােক। বাংলার হৎ জিমদারী িলর 

মে  রাজশাহী, নদীয়া, িব র, কাশীেজাড়া সবেচেয় িত  হেয়িছল। িচর ায়ী বে াব  চা  

হবার পেরও কেয়ক বছর রাজশাহীর জিমদােরর (নােটার) হােত এলাকার শাি র ার দািয়  অিপ ত 

িছল। িক  সই মতাও কেড় নওয়া হল। এর অ তম কারণ হে  মবধ মান অপরাধ তৎপরতা 

ি েরােধ জিমদারগেণর িমকা মােটও সে াষজনক িছল না। এরা চার ডাকাতেদর দমন করােতা 

ের থাক- এেদর সােথ গাপেন স ও গেড় েলিছল- এমন মাণ স সময়কার কা ািন শাসেকরা 

পেয়েছন। শ ই  ইি য়া কা ািন িচর ায়ী বে াব  বতেনর পর ফৗজদারী মামলার 

িবচােরর জ  কাট  অব সািকট নােম মাট ৪  আদালত গঠন কেরিছল। এ িলর অব ান িছল 
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কলকাতা, িশ দাবাদ, পাটনা ও ঢাকায়। স সমেয়র কলকাতার তীয় সািকট জজ িম: ই চী 

(Mr. E. Strachey) িশ দাবােদর িনজামত আদালেতর রিজ ার ডািবলউ, িব. বইলী (W. B. 

Bayley) বরাবর এক  প  রণ কেরন। এ  িছল এক  িব িত বা িরেপাট । িতিন স সমেয় 

নােটাের অব ান করিছেলন। ১৮০৮ ি াে র ১০ ন নােটার থেক িরত চীর িরেপাট খািন 

এক  ঐিতহািসক দিলল। স সমেয় সািকট জজগণ   অিধে ে র অপরাধ বণ এলাকায় 

সেরজিমেন এেস বড় বড় মামলার িবচারকাজ পিরচালনা করেতন। চী রাজশাহীর িবশাল চলনিবল 

এলাকার আইন ংখলার অবনিতর িবষেয় বা ব ত  সং হ কের িশ দাবােদর িনজামত আদালেত 

িরেপাট  পশ করেলন। এ  িছল বশ বড় এক  িরেপাট । এর সামা  িক  অংশ েল ধরা হল- 

“That Dacoity is very prevalent in Rajshahi has been ofen stated, but if its 

vast extent were known, if the scenes of horror, the murders, the 

burnings, the excessive cruelties, which are continually prepetrated here, 

were properly represented to government, I am confident that some 

measures would be adopted to remedy the evil.” 

উপেরর আংিশক বণ না থেক পির ার ধারণা পাওয়া যায় রাজশাহী জলার সসময়কার আইন 

ংখলা কান পয ােয় িছল। স সমেয় িলশ ও জিমদােরর নােয়বগণ চার ডাকাতেদর অেথ   

িছল। কােট র পশকার, সের াদার এরা ইংেরজ জজ- ািজে টগেণর এেদশীয় ভাষা না জানার 

ব লতােক ঁিজ কের চার-ডাকাতেদর িবিভ ভােব সহেযািগতা দান করত। এভােব রাজাশাহী 

অ ল িবেশষ কের িব ীণ  চলনিবল অ ল চার ডাকাতেদর অভয়ারে  পিরণত হেয়িছল। নােটােরর 

জিমদার (রাজা) রাম  ন ন িচর ায়ী ব ার ফেল বািষ ক রাজ  দান করেত অসমথ  হওয়ায় 

িম: জ. এইচ. হ ািরংটন (Mr. J. J. Harington) িবভাগীয় কিমশনার রাজশাহীর ( ব স বত 

রাজ  আদায় স িকত িবভাগ) আেদেশ ৬ মাচ  ১৭৯৩ ি াে  কারারচ  হন।১৭ রাজ  পিরেশােধর 

িত চিত দান করেল ১৮ মাচ  ১৭৯৩ ি াে  িতিন  হন। িক  যথাসমেয় িনিদ  পিরমাণ 

রাজ  পিরেশােধ থ  হওয়ার ফেল নােটার জিমদারীর অেনক পরগনা হাত ছাড়া হেয় যায়। দেশর 

ন  ধনী, মহাজন, দালাল, সরকাির কম চাির এরা ন ন জিমদাির খিরদ করেত থােক। এেদর মে  

অেনেকই কা ািন সরকারেক সময়মেতা রাজ  দােনর িনিমে  অথ  উপাজেনর িভ  পথ বেছ 

নন। এেদর অেনেকই চার-ডাকাতেদর আ য় য় িদত। ন ত মালামাল ন ন জিমদারেদর 

অেনেকই হফাজেত রাখত। এমনিক ন ন জিমদারেদর অেনেকই ডাকািত কের অথ  উপাজন করত। 



 10

জলার এই প মারা ক পিরি িতর িচ  উেঠ এেসেছ তদানী ন (১৮১০) গভণ র জনােরল লড  

িমে ার এক  রচ ণ  সভার কায িববরণীেত। লড  িমে া দ  িব িতর অংশ িবেশষ েল ধরা 

হল- 

“ A monastrous and- disorganised state of society existed under the eye of 

the supreme British  authorities, and almost at that very seat of 

Government to which the country might justly look for safety and 

protection. The mischief could not wait for a slow remedy, the people 

were perishing almost in our sight. Every week delay was a doom of 

slaughter and torture against the defenceless inhabitants of very populous 

countries.” 

গভণ র জনােরেলর িব িত অত  । ব ে  িতিন এই জলার আইন ংখলা িফিরেয় আনার 

াপাের অত  আ িরক, পাশাপািশ দ -ত রেদর ারা িনয ািতত সাধারণ মা ষেদর র া করার 

িবষয় ও েট উেঠেছ তার ব ে । এভােবই পাবনা এক  ন ন জলা িহেসেব চত আ কােশর 

 ত হেয়িছল। থমত এই এলাকার অবনিতশীল আইন ংখলা পিরি িত িনয় েণ িনেয় 

আসাসহ মা েষর জীবন ও স েদর িনরাপ ার ােথ । এরই ফল চিতেত তদানী ন কা ািন 

সরকার ১৬ অে াবর ১৮২৮ ি াে  এক  াবনা পাশ কের প  ন র ৩১২৪ মাতােবক 

মালদেহর ািজে ট এ. ডািবলউ মাইলসেক (A. W. Milles) পাবনার জেয়  ািজে ট িন  

করেলন। এখান থেকই ন ন জলার পাত। তেব সই েতই পাবনা জলার সীমানা িন ািরত 

হয়িন। ইত বসের ১৮২৯ ি াে  সািকট কাট  অব  হেয় যায় এবং রিভিনউ কিমশনােরর পদ 

ি  হয়। পাবনা স সমেয় রাজশাহীর রিভিনউ কিমশনােরর িনয় েণ পিরচািলত হেত থােক। 

পাবনায় িনেয়ািজত জেয়  ািজে ট রাজশাহীর রিভিনউ কিমশনােরর িনয় েণ কাজ করেত 

থােকন। এরপর ১৮৩২ ি াে  পাবনার উ  জেয়  ািজে ট এককভােব ড  কােলকটেরর 

মতা লাভ করেলন। এই ঘটনার সাত স াহ পর যেশার জলার খাকসা থানা পাবনা জলার সােথ 

সং  হেলা। আসেল পাবনা জলা িহেসেব াধীনভােব কাজ রচ কের ১৮৩২ ি া  থেক। 

১৮৫৫ ি াে  ময়মনিসংহ জলা থেক িবি  হেয় িসরাজগ  ও বল িচ পাবনা জলার সােথ 

সং  হল।১৮ ১৮৬৬ ি াে  িসরাজগ  মহ মা িহেসেব আ কাশ কের। থমাব ায় 
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শাহজাদ র ও িসরাজগ  থানা ই  িম: এ. ারী (Mr. A. Barry) নামক একজন ড  

ািজে েটর িনয় েণ রাজ  আদায়সহ িবচািরক কাজ রচ হেয়িছল।  

উপের বিণত রাজশাহী নামক জলা  অ াদশ শতা ীেত িবশাল এক  এলাকার সম েয় গ ত 

হেয়িছল। পরবত কােল বা ব েয়াজেন উনিবংশ শতা ীর রচ থেক িব ীণ  এই জলার অংশ 

চািরিদক থেকই িবি  হেত থােক। ১৭৯৩ ি াে  গ ার উ র পি েম পি ম ও দি ণ পি েম 

অবি ত রাজশাহী জলার অংশ বধ মান, বীর ম, িশ দাবাদ, নদীয়া ও যেশার জলার সােথ সং  

হেলা। এরপর ১৮১৩, ১৮২১ ও ১৮২৮ ি াে  যথা েম মালদহ, ব ড়া ও পাবনা জলা িল ি  

হওয়ার ফেল একািধক থানা রাজশাহী জলা থেক িবি  হেয় উিললিখত ন ন জলা িলর সে  

সং  হল। এর ফেল রাজশাহী জলার আয়তন েব র লনায় অেনক াস পল। এর মে  

রাজশাহী জলার সীমানায় আরও সামা  িক  পিরবতন এেস গল। গ া নদীর মে  

মিরচারিদয়ারচর নামক ১৬.৫০ বগ মাইল আয়তনিবিশ  িবশাল খ  (চর) ১৮৮১ থেক ১৮৯১ 

ি াে র মে  রাজশাহী জলা থেক িবি  হেয় পাশব বত  নদীয়া জলার সােথ সং  হল।১৯ 

১৮৯৬-৯৭ ি াে র মে ই িদনাজ র জলা থেক মহােদব র থানা িবি  হেয় রাজশাহী জলার 

সােথ সং  হল।২০ ব ড়া জলার আদমদীিঘ ও নবাবগ  থানার িকয়দংশ িবি নণ হেয় রাজশাহী 

জলার সে  যাগ হল। এভােবই দীঘ িদেন সংেযাজন ও িবেয়াজেনর ম িদেয় ১৯১১ ি াে  এেস 

রাজশাহী জলার আয়তন দ ড়ােলা ২৬১৮ বগ মাইেল। একই বছেরর আদম মারী অ যায়ী এই 

জলার জনসং া িছল ১,৪৮০,৫৮৭ জন। 

১৯১৪ ি াে  রাজশাহী জলা গ ত হেয়িছল িতন  মহ মার সম েয়। এ েলা হেলা রাজশাহী 

সদর, নােটার এবং নওগ । ১৮২৯ ি াে  নােটার মহ মা গ ত হয়। নওগ  মহ মা গঠন করা হয় 

১৮৭৭ ি াে । এই সমেয় সম  জলা ১৪  থানা ( রিভিনউ ইউিনট) এবং ২৬  িলশ শন এর 

সম েয় গ ত হেয় শাসিনক কাজ পিরচািলত হত। রাজশাহী সদর মহ মায় িছল ৬  থানা বা 

রিভিনউ ইউিনট। এ িল হে , বায়ািলয়া, বাগমারা, চারঘাট, গাদাগাড়ী, য়া এবং তােনার। সদর 

মহ মার িলশ শন িল িছল বাগমারা, বায়ািলয়া, নওহাটা, পবা, চারঘাট, রাজা র (বতমান 

বাঘা), গাদাগাড়ী, য়া, গ া র, তােনার ও মাহন র- এই মাট ১১ । নােটার মহ মার থানা িল 

হে - বড়াই াম ( ড়ীগ ও), লাল র, নােটার ও িসংড়া। নােটার মহ মার িলশ শন িল হেলা, 

বড়াই াম, রচদাস র, লাল র, ওয়ািলয়া (বড়াল নদ তীরবত ), নােটার, বাগািতপাড়া, িসংড়া ও 

ন ী াম (বতমােন ব ড়া জলার অ )। নওগ  মহ মার থানা স হ হে  মহােদব র, মা া, 
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নওগ  ও প র (আ াই)। এই মহ মার িলশে শন িল হে , মহােদব র, মা া, িনয়ামত র, 

নওগ , বদলগািছ, ন নািল (রানীনগর)ও প র (আ াই)। পরবত কােল িলশ শেনর সং া 

কেম এেস ২২ েত দ ড়ায়।২১ 

১৯৪৭ সােলর ১৪ ও ১৫ আগ  যথা েম পািক ান ও ভারত শেদর কাছ থেক াধীনতা লাভ 

কের। ১৯৪৭ সােলর ১৯ আগ  তািরখ থেক ভারেতর মালদহ জলা থেক নবাবগ , নােচাল, 

িবি নণ হেয় ব  পািক ােনর অ  হল। এই প চ  থানা িনেয় চ পাইনবাবগ  মহ মা গ ত 

হেয় রাজশাহী জলার সে  সং  হল। িদনাজ র জলা থেক (পি ম িদনাজ র, ভারত) পারশা, 

প ীতলা এবং ধা ইরহাট থানা িতন  িবি নণ হেয় ব  পািক ােনর অ  হল। ১৯৪৮ সােলর ১৬ 

সে র তািরেখ উিললিখত থানাস হ ব ড়া জলার সে  সং  হল। ১৯৪৯ সােল উ  থানা 

িতন র মে  পারশা থানা নবাবগ  মহ মার সােথ  হয়। অপর ই  ধামইরহাট ও পি তলা 

নওগ  মহ মার সােথ েড় দয়া হয়।২২ এর অ িদন পর পারশা নওগ  মহ মার সােথ সং  হয়। 

১৯৫৪ সােল ভারেতর সােথ তদানী ন ব  পািক ােনর সীমানার (রাজশাহী জলা) আরও িক  

ভাগবােটায়ারা হেয় গল। এ  ১৯৫৪ সােলর বা ী রােয়দাদ নােম পিরিচত। এইব ন অ সাের 

ভারেতর িশ দাবাদ জলা থেক কেয়ক  মৗজা যার মাট আয়তন ২৪,৭৪০ একর রাজশাহী জলার 

সােথ  হয়। অপরপে  রােয়দােদর ি  অ সাের রাজশাহী জলার মাট ২২  মৗজা ( মাট 

আয়তন ১৬,৭৯৬ একর) িশ দাবাদ জলার অ  হয়। 

১৯৪৭ সােলর ব  পয  রাজশাহী জলা মাট ২২  থানা এবং ৩  মহ মার সম েয় গ ত িছল। 

দশ িবভােগর পর চ পাইনবাবগ  মহ মার ৫  থানা এই জলার সােথ সং  হেয় মাট ২৭ থানার 

সম য় ঘেট। পরবত কােল আরও ৫  থানা ি  হেয় সব েমাট থানার সং া দ ড়ায় ৩২ েত। ১৯৮৪ 

সােলর ব  পয  হ র রাজশাহী জলা ৩২  থানা ও ৪  মহ মা িনেয় গ ত িছল। ১৯৮৪ সােল 

সরকাির আেদেশ মহ মা িল ত  জলায় উ ীত হয়। এর ফেল রাজশাহী সদর মহ মা িনেয়ই 

বতমানকােলর রাজশাহী জলা ন ন কের গ ত হল। েব  রাজশাহী সদর মহ মায় থানার সং া 

িছল ১০ । ১৯৯২ সােল রাজশাহী মে াপিলটন িলেশর কায ম রচ হেল বায়ািলয়া থানার 

স ণ  অংশ মে াপিলটান এলাকায় চেল আেস। এর ফেল বতমােন ৯  উপেজলা িনেয় রাজশাহী 

জলা গ ত। রাজশাহী মে াপিলটন গ ত হেয়েছ ৪  থানার সম েয়। এ িল হে  বায়ািলয়া, 

শাহমখ ম, রাজপাড়া ও মিতহার। পবা উপেজলার াপক অংশ উিললিখত চার  থানার মে  

অ  হেয়েছ। বতমান রাজশাহী জলার আয়তন ২,৪০৭.০১ বগ িকেলািমটার। জনসং া (২০১০ 
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সােলর িহসাব মেত) ২৪,৬৭৮৪১ জন। এই জলার উপেজলা িল হে - পবা, য়া, চারঘাট, বাঘা, 

মাহন র, বাগমারা, গ া র, তােনার ও গাদাগাড়ী। 

চ পাইনবাবগ  জলার আয়তন ১,৭০২.৫৬ বগ িকেলািমটার। জনসং া ১৪,১৯৫৩৬ জন। 

উপেজলা িল হেলা- চ পাইনবাবগ , িশবগ , ভালাহাট, নােচাল ও গাম া র। 

নােটার জলার আয়তন ১,৯০২.৯১ বগ িকেলািমটার। লাকসং া ১৬,৭৮৬৫৯ জন। উপেজলা স হ- 

নােটার, লাল র, বাগািতপাড়া, িসংড়া, বড়াই াম ও রচদাস র। 

নওগ  জলার আয়তন ৩,৪৩৫.৬৭ বগ িকেলািমটার। মাট জনসং া ২৩,৭৭,৩১৪ জন। মাট 

উপেজলা ১১ । এ িল হল- নওগ , আ াই, রাণীনগর, প ীতলা, সাপাহার, পারশা, মা া, 

মহােদব র, ধামইরহাট, বদলগাছী ও িনয়ামত র। 

কা ািন সরকার ক ক বাংলােদেশর শাসিনক ইিতহােসর রচ হেয়িছল ১৭৬৯ ি াে । স 

বছর ব েদেশর হ র কেয়ক  জলায় কা ািন ক ক িনেয়ািজত হেয়িছল পারভাইজার নােমর 

রাজ  আদায়কারী অিফসার। এরপর ১৭৮১ ি াে  যেশােরর ড়লীেত থম আদালেতর কায ম 

রচ হয়। ১৭৮৬ ি াে  শ অিফসার ল ান হে েলর ন ে র যেশােরর ড়লীেত সব থম 

কােলকটেরট াপেনর২৩ ম  িদেয় বতমানকােলর জলা শাসেনর ািত ািনক কম কা  রচ হয়। 

১৮২৯ ি াে  শ সরকার The Bengal Revenue commissioners Regulation 

জাির কের। এর ফেল সব থম কিমশনার িনেয়াগ া  হয়। কিমশনার ‘ বাড  অব রিভিনউ’ এর 

িনয় েণ থেক জলাস েহর অধঃ ন অিফস িল ত াবধােনর দািয়  পায়। থমাব ায় 

কিমশনারগণ িসিভল কােট র মতা া  হেয়িছেলন। কিমশনারগণ ি িম াল জজ অব সািকট 

(Criminal Judege of Circuit) িহেসেব দািয়  পালন করেতন। কিমশনারগণেক উিললিখত 

কােজর পাশাপািশ কােলকটরগেণর আেদেশর আিপল নািনর দািয় ও দান করা হল। এর ফেল 

ত  করা গল। কিমশনারগন ফৗজদাির দওয়ানী ও রাজ  িবষয়ক কাজ িলর তদারিক ও 

ত াবধােনর দািয়  পালন করেছন। ইত বসের হ র িবহার ও বাংলােক (উিড় ার কেয়ক  

জলাসহ) মাট ৯  িবভােগ িবভ  করা হল। িত  িবভােগ একজন িবভাগীয় কিমশনার িনেয়াগ 

পেলন। িবভাগ িল িছল ১. বধ মান, ২. িসেডি , ৩. রাজশাহী, ৪. ঢাকা, ৫. চ াম, ৬. পাটনা, 

৭. ভাগল র, ৮. উিড় া ও ৯. ছাট নাগ র। বাংলার মে  ৪  িবভাগ িছল। এ িল হল- 

ক. িসেডি  িবভাগ 
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১. চিববশ পরগণা, ২. কলকাতা, ৩. নদীয়া, ৪. যেশার, ৫. লনা ও ৬. িশ দাবাদ। 

খ. ঢাকা িবভাগ 

১. ঢাকা, ২. ফিরদ র, ৩. বােকরগ  ও ৪. ময়মনিসংহ।  

গ. রাজশাহী িবভাগ 

১. রাজশাহী, ২. িদনাজ র, ৩. রং র, ৪. ব ড়া, ৫. পাবনা, ৬. মালদহ, ৭. জলপাই িড় ও ৮. 

দািজিলং। 

ঘ. চ াম িবভাগ 

১. চ াম, ২. নায়াখালী ও ৩. ি রা (সদর দ র িমললা)। িসেলট জলা ১৮৭৪ ি াে  আসাম 

েদেশর অ  হয়।  

রাজশাহী শহের (রাম র বায়ািলয়া) িবভাগীয় কিমশনােরর সদর দ র িছল ব কাল। ১৮৭৭ ি াে  

নদ ানেব ল ট রলওেয় সাড়া (ঈ রদী) থেক জলপাই িড় পয  যাতায়াত রচ কের। িবভাগীয় 

সদরদ র রাম র বায়ািলয়ার (রাজশাহী) সােথ তখন অবিধ কান রল যাগােযাগ ািপত হয়িন। 

এই শহেরর সােথ মা  ক কর লপথ এবং র নদীপেথর যাগােযাগ িছল। এই শহেরর 

আবহাওয়া চরমভাবাপ । এখােন অব ানরত ইউেরাপীয় অিফসারগেণর র আবহাওয়া ও 

সহজেযাগােযােগর জ  ক প  ১৮৮৮ ি াে  রাম র বায়ািলয়া থেক িবভাগীয় সদর দ র 

জলপাই িড় শহের ানা িরত কের।২৪ দশ িবভােগর পর ১৯৪৭ সােলর আগ  মােস িবভাগীয় সদর 

দ র নরায় রাজশাহী শহের ািপত হয়। মােঝ বহরম ের িবভাগীয় সদরদ েরর কাজ চেলেছ বশ 

িক কাল। 

দািজিলং জলা  িছল িসিকেমর রাজার রােজ র অংশ। ১৮৩৫ ি াে  সংঘ ত টান ে র পর 

ইংেরজগন িসিকেমর রাজার িনকট থেক দািজিলংেয়র অিধকার চাইেলন। িসিকেমর রাজা এক  

দানপে র মা েম দািজিলং শ কা ািনর কােছ হ া র করেলন। এ স ক য় দানপে র ভাষা 

ব  উ ত করার ম িদেয় রাজশাহী জলা ও িবভাগ গেড় উঠার আেল  শষ করা হেব। 

“The Governor-General, having expressed his desire for the possession of 

the hill of Derjeeling on account of its cool climate, for the purpose of 
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enabling the servents of his Government suffering from sickness, to avail 

themselves of its advantages I, the sikkimputtee Raja, out of friendship 

for the said Governor-General, here by present Derjeeling to the East 

India company, that is all the lands south of the great rangit river, east of 

Balasur kahil and little rangit rivers and west of rungpo and mahanadi 

rivers”. দািজিলং জলা পরবত  সমেয় ভাগল র িবভােগর সােথ  হেয় যায়। 

রাজশাহী শহেরর গাড়াপ ন  

প দশ শতা ীেত বতমান রাজশাহী শহেরর পাশ িদেয় বািহত হত মহান া নদী।২৫ প া িছল 

এখান থেক আরও ১০ িকেলািমটার দি েণ। স সময় সরদহর ভা েত প ার সােথ মহান ার 

িমলন হত। মহান া থেক বারাহী,২৬ রমংলা বা র ইচাদ,২৭ নারদ এ সকল শাখা নদ-নদীস েহর 

জ । এই নদ-নদী িলর পলল ারা  িমর উপর িতি ত হেয়েছ আজেকর রাজশাহী শহর। 

কাদা, পিল ও বািল ারা  এই ান েত জনপদ গেড় উেঠেছ অেনক পের। সই িবেবচনায় 

ান েক নবীন বলা চেল। 

পাল ও সন রাজােদর রাজ কােল উ র বাংলার বড় এক  অংেশর নাম িছল বের । এ  িছল স 

সময়কার শাসিনক িব ােস এক  ম ল (িবভাগ)। অেনক িল ম ল িনেয় গ ত হত এক  ি  

বা েদশ। বের  ম ল িছল বধ ন নামক ি র অ । পাল ও সন রাজােদর রাজ কােল 

বতমান রাজশাহী শহেরর ান েত কান জনবসিত গেড় উেঠিছল িকনা, ইিতহােস িনিদ  কের এ 

িবষেয়র কান উেললখ নই। তেব বতমান রাজশাহী শহর থেক ১৪ িকেলািমটার পি েম 

‘িবজয়নগর’ নােম এক  াচীন জনপদ রেয়েছ। সন পিত বললাল সেনর িপতা িবজয়েসন২৮ 

এখােন ত র রাজধানী িনম াণ কেরিছেলন বেল ঐিতহািসকগেণর অিভমত। িবজয়নগর থেক ৬/৭ 

িকেলািমটার উ র িদেক দওপাড়া বা দবপাড়া নামক পললী  নানা কারেণ িব াত। এই াচীন 

ােম পাওয়া গেছ এক  িশলািলিপ। ১৮৬৫ ি াে  িম. মটকাফ (CT. Metcalfe) এ  উ ার 

কেরন।২৯ িশলািলিপ থেক জানা যায়, দি ণ ভারেতর কণ াটক অ েলর জৈনক সাম  সেনর পৗ  

ও হম  সেনর  িবজয়েসন পাল বংশীয় রাজােদর কাছ থেক গৗড় রাজ  জয় কেরন। 

িশলািলিপ  িশ ী েলাপািন ক ক উৎকীণ  এবং কিব উমাপিত ধর ক ক সং ত ভাষায় রিচত। 

এই িশলােলখ বা রিলিপর অ র িলর মে  ২২  অ র ায় বাংলা অ েরর মেতা অথ াৎ আিদ 
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বাংলা অ র (Proto Bengali Script)। িশলািলিপ  পাঠ কের জানা যায়, রাজা িবজয় সন এই 

এলাকায় মি রসহ দীিঘ জলাশয় খনন কেরন। ে র মি র ও দীিঘর উেললখ রেয়েছ 

রিলিপেত। এলাকায় ব ল পিরিচত ‘প মশার’ দীিঘ ৩০ (পিরবিতত ও িব ত প) আসেল 

ে র দীিঘ এেত সে হ নই। বতমােন মি েরর অি  নই। দওপাড়া-িবজয়নগর- মার র-

পালপাড়া- া ণ িরিণ, ধম র, মতলী ( ম লী), খ রসহ িবশাল এক  অ ল েড় াচীন 

আমেলর ইট, পাথর, তপাে র ভ াংশ ইত ত িবি  ভােব ছড়ােনা িছটােনা ল  করা যায়। 

াম িলেত রেয়েছ অসং  াচীন দীিঘ,  ইমারেতর িভি  ও ংসাবেশষ। এই অ ল  িছল সন 

রাজা িবজয়েসেনর রাজধানী ‘িবজয়নগর’ বা ‘িবজয় র’।৩১ এর সময়কাল ি ীয় াদশ শতা ী। 

এরও েব  পাল রাজে র সময় রাজশাহী জলার তােনার উপেজলাধীন িবহাৈরল-ধােনারা-পািড়েশ -

মাদাির র (রাজশাহী মহানগর থেক ৩২ িকেলািমটার উ ের) এই াম িল িছল স শালী নগর 

জনপদ। উিললিখত াম স েহ এখনও াচীন দীিঘ, জলাশয়, ংস া  বৗ িবহার, পিরখা, 

রাজবাড়ী রচজ ইত ািদর িচ  রেয়েছ। পাল পিতগণ আ াই নদীর াচীন বােহর পাে  এই নগর 

িত া কেরিছেলন বেল িবেশষ েদর ধারণা। বতমােন এ  ত বাহ এবং িন  জলা িমেত (িবল) 

পিরণত হেয়েছ। 

িহজরী ৬৫৬ এবং ি ীয় ১২৫৮ সােলর ১০ ফ চয়াির আববাসীয় শষ খলীফা ািসম িবললাহ 

ত র িশয়া মতাবল ী ম ী হ দ ইবেন আ ামীর পরামেশ  মা লবীর হালা  খােনর িনকট 

উপি ত হেয় আ সমপ ণ করেল অিত সহেজই হালা  খান িবজয়ী হন এবং ািসম িবললােক হত া 

কের বাগদাদ নগরী ংস কেরন। বাগদােদর ল  ল  মা ষেক হত া করা হয়। স সমেয় বাগদাদ 

থেক অেনক ফী দরেবশ এবং ান তাপস মনীষী ি গণ জীবন ব িচেয় কা ল, কা াহার, িদললী 

এ সকল শহর িলেত এেস আ য় িনেত থােকন। এেদর মে  বড়পীর হযরত আ ল কােদর িজলানী 

(রহ.) এর  আজাললা শাহ এবং পৗ  সয়দ মিনর আহমদ (রহ.), হযরত শা  মখ ম েপাশ 

(রহ.), সয়দ আহমদ ত রী (রহ.) ওরেফ িমরান শাহ িছেলন অ তম। িদললী থেক লতান 

িফেরাজ শােহর সহায়তায় এরা বাংলায় ইসলাম চােরর উে ে  থেম পা য়ােত৩২ (বাংলার 

াচীন রাজধানী/মালদহ, ভারত) আগমন কেরন। সখান থেক িহজরী ৬৮৫ ি াে  চেল আেসন 

নায়াখালীেত। িহজরী ৬৮৭ সােল (ইং ১২৮৮-৮৯) ত েদর আগমন ঘেট রাজশাহীেত। সই সমেয় 

বতমান রাজশাহী শহের তমন কান জনপদ গেড় উেঠিন। বতমান দরগাহপাড়া ও এর সি িহত 

এলাকা মহাকালগড়৩৩ নােম পিরিচত িছল। এখােন িছল দও দেত র িত িতসহ মি র এবং 
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িবশাল দীিঘ। এেদর জারী িছেলন দওপাড়া নামক জনপেদর ইজন সাম । মােঝ মে  এরা 

মি ের নরবিল িদেয় দও দানেবর জা করেতন। পাে ই িছল মহান া নদী। িক  জািলক কবত 

মহাকালগেড় বসবাস করেতা। এই সমেয় বাংলার িসংহাসন র ার জ  গরল খ ন িছেলন 

িত , অ িদেক িদললীর স াট িগয়াসউ ীন বলবন  িছেলন তার পি ম সীমা  িনেয় 

যখােন বার বার মা ল বািহনী (হালা  খ েনর পরবত  সমেয়) হানা িদে । বাংলার রাজধানী গৗড় 

িক া পা য়া থেক বশ ের অবি ত মহাকালগড় িছল দওপাড়া এলাকার সাম  জিমদারেদর 

অধীেন। মহাকাল গড় নামক জনপেদর মা ষেদর উপর এরা িনয াতন চালাত নানাভােব। সই গ 

সি েণ বাগদাদ থেক ধম  চােরর উে ে  হযরত রকান শাহ নােম একজন দরেবশ 

মহাকালগেড় এেস উপি ত হেলন। ানীয় মা ষেদর ইসলােমর ছায়াতেল আসার আহবান জানােলন। 

দত  জারী বরাজ েয়র কণ েগাচর হওয়ায় তােদর হােত ১২৭৯ ি . িনম মভােব শহীদ হেলন 

রকান শাহ। হযরত রকান শাহ এর মাযার রেয়েছ রাজশাহী সরকাির কেলজ হাে েলর দি ণ 

দয়াল সংল  ান েত। 

হযরত শা  মখ ম েপাশ (রাহ.) ত র স ীেদর িনেয় মহাকালগেড় এেস দও রাজােদর িবরচে   

কের তােদর পরািজত করেলন। মহাকালগেড় এবং পা বত  এলাকা স েহ ইসলাম চার রচ হল। 

এভােব মহাকালগড় আে  আে  জনপেদ পিরণত হেত থােক। শা  মখ ম (রহ.) িহজরী ৭১৩ সােল 

বরণ করেল এখােনই ত েক সমািহত করা হয়। এরপর থেক ান  বায়ািলয়া বা য়ািলয়া 

নােম অিভিহত হেত থােক। ‘ ’ ফারিস শ । অথ  হে  গ । ‘ওয়ািল’ আরবী শ । অথ  হে -

আ াহর কােছর মা ষ। ব বচেন আওিলয়া পির ণ  অথ  দ ড়াে  আ িলয়াগেণর বািসত ান। থম 

অব ায় ান েত এক  ক চা মসিজদ এবং এক  মাদরাসা িনিম ত হেয়িছল। র রা  থেক 

ভ  এখােন আসেতন ধম য় কারেণ। তখন অবিধ য়ািলয়া কান বািণজ  ক  িকংবা ছাট 

আকােরর শহেরর প হণ কেরিন। 

১৬০৯ সােল আ ল লিতফ৩৪ নামক একজন মণকারী বাংলার নবিন  বাদার ইসলাম খান 

িচশতীর সহগামী হেয় বাংলায় এেসিছেলন। আ ল লিতফ িছেলন জরাট  আহমদাবােদর 

আ ললাহ আববাসীর  এবং বাংলার ন ন দীওয়ান আ ল হাসান তািকদ খ েনর িব  অ চর। 

৭ িডেস র ১৬০৯ সােল আ ল লিতফ তািকদ খ ন ও ইসলাম খান িচশতীর সােথ নৗবহরসহ 

রাজমহল ত াগ কেরন। গ া এবং প ার পথ ধের বাঘা থানাধীন প া তীরবত  সামিরক ঘ  

আলাই ের এেস বশ িক িদন অব ান কেরন। আ ল লিতফ স সময়কার বাঘা এবং আলাই েরর 
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য বণ না দন তােত পির ার ধারণা করা যায়, ান  বশ উ ত এবং বি  িছল। আ ল লিতফ 

রাজমহল থেক আলাই র পয  নদীপেথ গ ার পি ম তীেরর তা া এবং গায়াশ নামক জনপেদর 

বণনা িদেয়েছন, িক  ব পােড়র য়ািলয়া বা বায়ািলয়া স েক কান উেললখ কেরনিন। এর কারণ 

হে , সই সময়কাল পয  বায়ািলয়া এক  বি  জনপদ েপ বা বািণিজ ক ব র েপ িত া 

পায়িন। 

ি ীয় প দশ শতা ী থেক উনিবংশ শতা ী পয  অেনক িবেদশী পির াজক, নািবক, বসায়ী, 

রাজকম চারী ভারতবষ  তথা বাংলােদেশর ত  অ ল ের ের দেখেছন। িবিভ  পশার এ সকল 

ি গণ িছেলন ধানত প গীজ, ডাচ ( নদার া ),  ও ইংেরজ। বাংলার নদীপথ িল ের 

তােদর অিভ তাল  ােনর উপর িভি  কের ন া ও মানিচ  তির কেরেছন। এেদর মে  

উেললখেযা  হে ন জ.িড. ােরাস (১৫৫০), াস টালিড (১৫৬১), ফনেডন চক (১৬৬০) এবং 

ইংেরজ েকৗশলী মজর জমস রেনল (১৭৬১)। বাংলার থম মানিচ  অংকন কেরেছন ঁ ড়ার 

ওল াজ গভণ র ফনেডন চক ১৬৬০ ি াে । থম এই মানিচে র মা েম য়ািলয়া নাম র 

উেললখ ল ণীয়। চেকর ঐ ন ায় প ার শ  বাহ ফিরদ র ও বাকরগে র মাঝ িদেয় দি ণ 

শাহবাজ র ( ভালা) হেয় বে াপসাগের িগেয় িমেশেছ। অপর এক  বাহ য়ািলয়ার পাশ িদেয় ( ব 

স বত বতমান বড়ােলর বাহপেথ) চলন িবেলর িভতর িদেয় ধেল রীর খাত ( স সমেয় য না 

নদীর ি  হয়িন) বেয় ঢাকার পাশ িদেয় ( িড়গ া হেয়) মঘনায় িমশেতা এবং সব েশেষ স ে  

পিতত হেতা। ফনেডন চক আসেল স সময়কার বাংলােদেশর পির ণ  মানিচ  েকিছেলন 

জাও.িড. ােরাস (১৫৫০) ক ক অংিকত বাংলার মানিচ েক অবল ন কের। ১৬৬০ সােল চক 

ক ক অংিকত মানিচ েত মা  নৗপেথর উেললখ িছল না বরং লপেথর এক  রচ ণ  

(রাজপথ) বণ নাও এেত িতিন িদেয় গেছন। ব স বত এ  িছল মাঘলেদর এক  সামিরক পথ। 

উিললিখত এই রাজপথ  লত শরশাহ ক ক িনিম ত িব াত া  া  রােডর সােথ সং  

িছল। মানিচ  গভীরভােব ল  করেল দখা যােব রাজপথ  কািশমবাজার হেয় প ার ব পােড় 

য়ািলয়া এবং নােটার হেয় উ র- ব  পেথ ব ড়ার ম  িদেয় আরও উ র- ব  িদেক আসাম অবিধ 

চেল গেছ। আেরক  পথ ঢাকা থেক রচ হেয়েছ। ধেল রী পার হেয় উ র িদেক পাবনা, 

শাহজাদ র এবং চলনিবেলর মে  অবি ত হাি য়াল৩৫ নামক স আমেলর করেতায়া তীেরর 

িব াত নৗব র অবিধ চেল গেছ। 



 19

য়ািলয়া বা বায়ািলয়ার াচীন  আেলাচনায় আসেল থেমই এই মানিচ র স  এেস যােব। 

কারণ ভনেডন চক অংিকত মানিচ র মা েমই সব থম পিরিচিত পেয়েছ বায়ািলয়া নােমর 

জনপদ । বায়ািলয়া বা রাজশাহী জনপদ থেক শহর িহেসেব গেড় উঠবার ে  ই  িত ােনর 

িমকা িছল । এক  শাহ মখ ম েপাশ (রাহ) এর মাযার অথ াৎ বতমান দরগাহপাড়া ও 

সি িহত এলাকা এবং অপর  ওল াজ ই  ইি য়া কা ািন (Dutch East India 

Company) ক ক িতি ত বড় । 

থেম হযরত শাহ মখ ম েপাশ (রহ.) এর মাযার শরীফ িনেয় আেলাচনা করা যেত পাের। স দশ 

শতা ীর মাঝামািঝ পয  বায়ািলয়া িকংবা রাজশাহীর কান িসি  অথবা নােমর িবেশষ উেললখ 

পাওয়া যায় না। অথচ স সমেয়র ব  ব  থেকই গ া (প া) তীরবত  আলাই র৩৬ িছল গৗড় 

লতানেদর সামিরক ঘ  বা ছাউনী।  তাই নয়, আলাই রসহ এর পা বত  বাঘা গেড় উেঠিছল 

এক  িশ া ও সং িতর শহর েপ। 

হযরত শাহ মাকাররম (রহ.) ওরেফ মীয া আলী লী বগ একজন িব াত ফী সাধক িহেসেব 

পিরিচত। িতিন িছেলন হযরত বড়পীর মিহউ ীন আ ল কািদর িজলানী (রহ.) এর বংশধর। ত র 

আরও পিরচয় হে  তাপশালী পার  স াট শাহ আববােসর িতিন িছেলন ধান সনাপিত। ত র 

বংশধর হযরত শাহ মখ ম েপাশ (রহ.) এর মাযার িযয়ারত করার জ  পার  স াট শাহ আববাস 

সনাপিত মীয া আলী লী বগেক রণ কেরিছেলন রাজশাহীেত। মীয া আলী লী বগ ত র 

খা ােনর দরেবশ, িযিন শািয়ত আেছন প া তীের য়ািলয়ার দরগাহপাড়ায়, িনেজ মাযাের উপি ত 

হেয় িযয়ারত করেলন। েদেশ িফের না িগেয় িতিন এখােনই রেয় গেলন। এরপর িহজরী ১০৪৫ 

মাতােবক ১৬৩৪ সােল শাহ মখ ম েপাশ (রহ) এর মাযার শরীফ ও এর চািরিদেক পাকা দয়াল 

ারা িঘের দন। মাযােরর উপর গ ুজ িনম াণ কেরন। িতন গ ুজিবিশ  মসিজদ এবং এক 

গ ুজিবিশ  জরাখানা িনম াণ কেরন। র  এক  তারণ ত র ারা িনিমত হয়। এরপর িতিন 

বায়ািলয়া ত াগ কের ১৫/১৬ িকেলািমটার পি েম মর র এলাকায় িগেয় ধম  চাের আ িনেয়াগ 

কেরন। ইংেরজী ১৬৬২ ি াে  হযরত শাহ মাকাররম (রহ.) ওরেফ মীয া আলী লী বগ বরণ 

করেল মর ের ত েক সমািহত করা হয়। ১৬৩৪ ি াে  দরগাহপাড়ায় হযরত শাহ মখ ম (রাহ.) 

এর মাযার ও মসিজদ সং ার হবার পর চািরিদক থেক ভ ে র আগমন ি  পেত থােক।  

সাধারণ ভ  মাযার িযয়ারেতর উে ে  য়ািলয়া আসেতন না। দশ িবেদেশর িব াত ি গণ 

এই মাযার িযয়ারত করেত আসেতন। ১৬৬৬ ি াে  স াট আওর েজব এবং ১৬৭৪ ি াে  
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পারে র ধানম ী মাজা ফর শাহ িদললীেত এেস আওিলয়া দরেবশগেণর মাযারস হ িযয়ারত 

শেষ রাজশাহীেত এেস থেম হযরত শাহ মখ ম (রহ.) এর মাযার িযয়ারত কেরন এবং শেষ 

মর ের িগেয় মীয া আলী লী বেগর মাযার িযয়ারত কেরন। মাযারেক ক  কের আে  আে  

জনপদ  স ি র িদেক এ েত থােক। িক  তখন অবিধ এই ান েক শহর িকংবা শহেরর 

গাড়াপ ন হেয়েছ, বা ব অব া এমন িছল না। বরং সই সমেয় বায়ািলয়ার চেয়ও উ ত ও স  

জনপদ িহেসেব গেড় উেঠিছল রাজশাহীর বাঘা, আলাই র, চািপলা, য়া, তািহর র এ সকল 

ান িল।৩৭  

বায়ািলয়া নৗব র িহেসেব গেড় উঠার পাত ঘেট প াতীের ওল াজ বিণকেদর ারা বড় ৩৮ 

নামক এক  পাকা ি তল ভবন িনম ােণর ম  িদেয়। ডাচ ই  ইি য়া কা ািন িতি ত হেয়িছল 

১৬০২ ি াে । বাংলায় বসা এবং  িনম ােণর জ  ওল াজেদর অেপ া করেত হয় ১৬৩২ 

ি া  পয ।  

য সকল ইউেরাপীয় দেশর বসায়ীগণ ভারতবষ  িবেশষ কের বাংলায় বসা বািণেজ র ে  

িবেশষ রচ ণ  অব ােন িছল এেদর মে  ওল াজগণ অ তম। এরা ভারেতর করম ল 

উপ েলর (দি ণ ভারেতর ব  উপ ল) সিলপাটনাম (অ না অ েদশ) নামক শহের 

১৬০৫/১৬০৬ সােল থম ফ া রী িনম ােণর মা েম বসা রচ কের। এেদর উপিনেবশ িছল 

বাটািভয়ায় (বতমান জাকাতাসহ জাভা ীপ)। মালা ার মসলা স  ীপ িলও এেদর দখেল িছল। 

ওল াজগণ ইে ােনিশয়ার এ সকল অ ল থেক মসলা ও িচিন ইরানসহ ইউেরােপ িনেয় যত। 

বাংলায় নদী পেথ েবেশর জ  িছল  বড় ও পিরিচত মাহনা। এক  গলী এবং অপর  

মঘনা। িক  উভয় মাহনা প গীজ এবং মগ জল েদর স াসী কম কাে র ারা িছল িবপয  এবং 

িনরাপ াহীন (স াট আকবেরর অ মিত পেয় ১৫৮০ সােল প গীজরা গলী ব ের শ ভােব েক 

বেসিছল)। প গীজেদর এেহন কম কাে র িবরচে  বাংলার বাদার কািশম খান গলীর প গীজ 

ঘ  আ মণ কের তােদর সখান থেক িবতািড়ত করেলন ১৬৩২ ি াে । এরপর থেকই ওল াজ 

বিণকগণ সিত কার অেথ  বাংলায় েবশ কের এবং থেম গলীেত ফ া ির িনম াণ কের। এর েব  

উিড় ার িপপলী নামক শহের ত েদর বািণিজ ক ঘ  িছল। ওল াজগণ ১৬৪৭ ি াে র মে ই 

গলী, কািশম বাজার, পাটনা ছাপড়া, িসি য়া গ া তীরবত  এ সকল এলাকায়  িনম াণ কের। 

১৬৫০ সােল ঢাকা এবং ১৬৭৬ সােল মালদহেত  িনম াণ কের। ১৬৩২ থেক ১৬৭৬ এই 

সময়কােলর মে  ওল াজ বিণেকরা গলী থেক পাটনা পয  গ ার ধাের এবং পাটনা থেক ঢাকা 
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অবিধ গ া ও প ারপােড় বশ কেয়ক   িনম াণ কের। প া তীরবত  য়ািলয়া বা রাজশাহীর 

বড়  নামক ওল াজ ফ া ির র িনম াণকাল ব স বত এই সমেয়র মে ই হেয়িছল বেল 

উিললিখত ত  মেত ধারণা করা যেত পাের। এখােন আেরক  িবষয় উেললখ না করেলই নয়। 

"The fifth report from the select committee on the affairs of the East India 

company" Vol-I Bengal presidency নামক  ল ন থেক কািশত হেয়েছ ১৮২২ 

সােল। একই  মা াজ থেক ি ত হেয়েছ ১৮৬৬ সােল। পরবত কােল ইউনাইেটড শ স 

ক ক নঃ ি ত েক রেয়েছ জৈনক িম. জমস া  ক ক অ াদশ শতা ীর শষ িদেক 

(২৭/০৪/১৭৮৬) বাংলার অথ ৈনিতক অব ার িবেশলষণসহ িতেবদন। র ২৫৯ ও ২৬০ ার 

ত িল রচ ণ  এখােন তৎকালীন রাজশাহীর বণ না রেয়েছ এভােব- "Rajeshahy, the most 

unwieldy extensive zemindarry of Bengal, or perhaps in India; intersected 

in its whole length by the great Ganges or lesser branches, with many 

other navigable rivers and fertilizing waters, Producing within the limits 

of its jurisdiction, at least four fifths of all the silk, raw or manufactured, 

used in, or exported from the effeminate luxurious empire of Hindostan, 

with a super abundance of all the other richest productions of nature and 

art, to be found in the warmer climates of Asia, fit for commercial 

purposes; enclosing in its circuit, and benifited by the industry and 

population of the overgrown capital of Moorshedabad, the principal 

factories of cossim-bazar, Bauleah, commercolly etc and bordering on 

almost all the other great provincial cities, manufacturing towns, or public 

markets of the soubah; was conferred in 1725, being little more than 30 

years antecedent to the British conquest, on Ramjeon, a Brahmin". 

উপেরর বণ নায়, ভােব কেয়ক  িবষেয়র উেললখ দখা যায়। থমত, রাজশাহী নামক 

জিমদারীর িবশাল । ি তীয়ত, এই এলাকার উৎপািদত িব ল িস সহ অ া  র ানীেযা  প  

ািদ। তীয়ত, রাজশাহী এক  শহর িহেসেব গেড় উঠার ে  প াতীের িনিম ত ফ া ির বা  

সং া  এক  ত । উ  িরেপােট  বলা হে , গ া বা প া তীরবত  ধান ধান শহর যমন- 

কািশম বাজার, বায়ািলয়া, মারখালীসহ আরও অেনক শহেরর ফ া ির িল রাজশাহীর িবশাল -
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স ি  রামজীবন নামক একজন া ণেক ১৭২৫ সােলর মে ই অপ ণ করা হয়। প াতীেরর বড়  

নামক ফ া ির বা র িনম াণকাল ১৭২৫ সােলর েব  এ  িনি ত হওয়া গেছ এই িরেপাট র 

মা েম। বড়  িনম ােণর স া  সময়কাল ি ীয় স দশ শতা ীর শষ পােদ, এই ত  

অেনকটাই িন ল বলা যেত পাের।  িনম ােণর পর ওল াজগণ তােদর বসা-বািণেজ র গিত 

ি  কেরিছল। রাজশাহী েব  িছল মাযার কি ক এক  জনপদ। বড়  িনিম ত হওয়ার পর শহর 

িহেসেব য়ািলয়ার আ কাশ ঘটার ে  এক  মা া যাগ হল। রামজীবন পির ণ ভােব 

রাজশাহীর জিমদারী৩৯ লােভর পর জিমদারীর রাজধানী িহেসেব নােটার শহর ত ি  পেত থােক। 

অ াদশ শতা ীর মাঝামািঝ নােটার স সময়কার এক  র শহর েপ িত া পেয় যায়। িশ া, 

া , আইন- লা ও ধম য় কম কা সহ নানান িবষেয় নাগিরকগণ কমেবশী েযাগ িবধা ভাগ 

করিছেলন। নােরােদর তীের গেড় উঠা এই শহেরর সােথ চলনিবেলর নৗ যাগােযাগ ব া িছল 

অত  চমৎকার। স সময়কার মাঘল শাসকেদর ারা িতি ত চািপলা, সানাবা , হাি য়াল, 

চাটেমাহর- এ সকল শাসিনক ও বািণিজ ক শহর েলার সে  নােটােরর সরাসির যাগােযাগ িছল। 

রাজশাহী তখন অবিধ শহর িহেসেব গেড় উেঠিন। 

আমরা যিদ স দশ িক া অ াদশ শতা ীর িদেক ি  িনে প কির তেব দখব বতমান প াতীেরর 

রাজশাহী শহর  কাগেজ কলেম মা  ‘ বায়ািলয়া’ নােমই অিভিহত হেয় এেসেছ। বাংলােদেশ 

ষাড়শ শতা ী থেক উনিবংশ শতা ী পয  ইউেরােপর িবিভ  দশ থেক বসা বািণজ  করার 

জ  াপকভােব মা ষজন এেসেছন। বাংলােদশ িছল নদী এবং খালিবেল ভরা। বিহরাগত নািবক, 

পির াজক, বসায়ী, যা া, ধম যাজক এসকল িবিভ  পশার মা েষরা বাংলার নৗপথ আিব ার 

কের বসার সহজ যাতায়ােতর পথ খ জার উে  িনেয় একািধক মানিচ  ত কেরন। ঁ ঁড়ার 

ওল াজ গভণ র ভ ানেডন ক (Vanden Broucke) বাংলার এক  মানিচ  বা ন া অ◌া◌েঁকন 

১৬৬০ ি .। এই ন া েত স সময়কার নৗপেথর বণ না রেয়েছ। নদী তীেরর বড় বড় ব র ও 

শহর িল এই ন ায় উেললখ করা আেছ। সখােন বায়ািলয়া নাম র উেললখ রেয়েছ। মজর জমস 

রেনল শ নাগিরক। িতিন বাংলােদেশর নদীপথ জিরপ কেরিছেলন ১৭৬৪ থেক ১৭৮১ অবিধ। 

ত র ত ত মানিচে  (১৭৬৪-৭৬) গ ার পাে  বায়ািলয়া নামক শহেরর অব ান িনিদ  কের 

দখােনা হেয়েছ। 

১৭৮৬ সােল শ ই  ইি য়া কা ািনর একজন উ পদ  কম কতা জমস া  তদানী ন গভণ র 

জনােরেলর কােছ িচ  এবং বাংলার অথ ৈনিতক িবেশলষণসহ লনা লক ঐিতহািসক িববরণ পশ 
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কেরন য  ‘An Histroical and comparative analysis of the finances of 

Bengal’ নােম িস । এই িরেপােট র এক  অংেশ James Grant রাজশাহী স ে  য সকল 

বণ না িদেয়েছন স েলা ঐিতহািসক িবচাের িবেশষ ভােব রচ ণ । ১৮১২ সােল ল ন থেক 

কািশত ‘The First report from the select committee on the affairs of the 

East India Company’ নামক ে র ২৫৯ ও ২৬০ ায় ( েব  উিললিখত) রাজশাহীর ি  

এর স দ, বসা, বািণজ  ইত ািদ স েক আেলাকপাত কের ‘ বায়ািলয়া’সহ গ ার তীরবত  

িশদাবাদ, কািশমবাজার, মারখালী এসকল স  বািণিজ ক শহর েলার কথা উেললখ রেয়েছ 

উ  িরেপােট । িরেপােট  বায়ািলয়ার ইংেরজী বানান ‘Beauleah’ উেললখ রেয়েছ। 

উিললিখত ত  মােণ দখা যাে , হযরত শাহ মখ ম েপাশ (রহ.) এর মহাকালগেড় আগমন 

এবং ে  িবজয় লােভর পর থেক ান  বায়ািলয়া নােম সােড় প চশত বছর অিত ম কেরেছ। 

ই  ইি য়া কা ািনর আমল শষ হবার ৩০/৩২ বছর ব  থেক শহর বলেত াপকভােব ‘রাম র 

বায়ািলয়া’ নাম  ব ত হেত থােক। ১৯২৯ সােল রল লাইেনর কাজ শষ হেল শন র 

নামকরণ করা হয় ‘রাম র বায়ািলয়া’। তেব এর পর পরই নাম পিরবতন কের রাখা হেলা 

রাজসাহী। ১৯৪৭ সােলর পর রাজসাহী এর পিরবেত হেলা রাজশাহী। 

নবাব আলীবিদ  খান মতা হেণর পর থেক মারাঠা বগ গণ৪০ বাংলা, িবহার ও উিড় ার িবিভ  

অ েল দ তা নসহ নানািবধ স াসী কম কা  রচ কের। ১৭৪২ সােলর পর পরই অ াহত বগ  

হামলার কারেণ িশদাবাদ ও এর সি িহত অ ল থেক হাজার হাজার িবিভ  পশার নাগিরক প া 

পািড় িদেয় গাদাগাড়ী, রাম র বায়ািলয়া, সারদা ও সি িহত এলাকাস েহ চেল আেসন।৪১ এেদর 

মে  িবিভ  ধম াবল ী, ভাষা ও পশার মা ষ িছেলন। অেনেকই িছেলন অিভজাত ণীর। সবেচেয় 

রচ ণ  হে , এেদর মে  অেনেকই িছেলন স আমেলর িতি ত বসায়ী। বড় ধরেনর এই 

মাইে শন িছল রাজশাহী শহর িহেসেব গেড় উঠার ে  এক  রচ ণ  মাইলফলক। এ সকল 

মাহােজরগেণর িশ দাবাদ, বীর ম, বধ মান এ সকল এলাকা থেক রাজশাহীেত আসা পলাশীর ে  

করচণভােব পরাজয় বরণকারী নবাব িসরাজউে ৗলার পে র িসপাহীগেণর অেনেকই রাজশাহীসহ 

িবিভ  এলাকায় এেস বসবাস রচ কেরন। সামা  কেয়ক বছেরর বধােন বায়ািলয়ার জনসং া 

কেয়ক ণ ি  পল। উিললিখত মাহােজরগেণর বায়ািলয়ায় আগমেনর েব  এই জনপেদর বসিত 

িছল বতমান দরগাহপাড়াসহ সি িহত সামা  িক  এলাকা িনেয় এবং বড় েকি ক আেশপােশর 

অিত অ  িক  এলাকায়। তখন অবিধ বায়ািলয়ায় কান বাজার গেড় উেঠিন। ডাচগণ বড়  
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িনম ােণর পর এ েক ক  কের  িনেজরাই বসায় িনেয়ািজত িছল। ানীয় কান বসায়ী 

তােদর সােথ  িছল িকনা ইিতহােস তমন কান উেললখ না থাকেলও ানীয় এক  বসায়ী 

গা ী গেড় উেঠিছেলা- এ ই াভািবক। অ াদশ শতা ীর মাঝামািঝ িশ দাবাদ থেক উিললিখত 

মাহােজরগেণর ট মাইে শেনর ম  িদেয় বায়ািলয়ােত রাতারািত রশম, নীল, ল া, কাপ াস ও 

কাপ াস ব , িচকন চাউল ইত ািদ প  ে র বসা জমজমাট হেয় উেঠ। আগত মাহােজরগেণর 

মে  য সকল বসায়ী িছেলন এরা এবং এেদর পরবত  বংশধরেদর মে  অ তম িছেলন 

কাকারাম ম ল, নেগনদাস, ল চ দ, লালিবহারী, খ ন সােহব, খ বা , কািতকসাহা, লালসাহা। 

এ ছাড়াও অেনক বসায়ী এেসিছেলন উ র েদশ, িবহার, রাজ ান, জরাট এ সকল এলাকা 

থেক।৪২ এেদর ারা রশম  ও কারখানা িত া পেয়িছল রশমপি , সাগরপাড়া, িশরইল, 

স রা, বায়া, এ সকল এলাকায়। নবাগত বসায়ীগণ অ াদশ শতা ীর শষ থেক ঊনিবংশ 

শতা ীর রচর মে ই িনেজেদর অব ান মজ ত করেত স ম হন। এেদর বসািয়ক সফলতার 

কারেণ বায়ািলয়া কেয়ক হাজার ত তীর আবাস ল েপ পিরিচিত পল।৪৩ িবিভ  পশা ও গাে র 

মা ষ শহেরর পি েম িনজ িনজ আবাস ল গেড় লেলন। িনেজেদর পশার সােথ এবং গাে র 

নােমর সােথ মহললার নামকরণ হেয় গল। যমন- পাঠানপাড়া, িসপাইপাড়া, শখপাড়া, কাজীহাটা, 

কাজীরগ , খানসামারচক, হােসনীগ , হােতম খ ন ইত ািদ। অ াদশ শতা ীর মাঝ থেক রচ 

কের উনিবংশ শতা ীর থম দশেকর মে ই বায়ািলয়া শহর িহেসেব গেড় উঠার াথিমক 

অব ান  মজ ত কের ফেল। এই সময়কাল পয  জনপদ র শাসন ব া িকংবা শাসিনকভােব 

িনয় ণ িকভােব পিরচািলত হেতা এর কান িলিখত দিলল নই। ইিতহাস পয ােলাচনা কের যত র 

জানা যায়, লতানী আমল বা মাঘল আমেলর  কান শাসিনক ক  বায়ািলয়ায় িছল না। 

লতানী আমেল শাসিনক এবং সামিরক ক  িছল প া তীরবত  আলাই র এবং হাজা নদী 

তীরবত  দমদমা ( য়া) নামক ােন। মাঘলেদর সমেয় আলাই র এবং চািপলায় মাঘল 

ফৗজদার থাকেতন।৪৪ এ জাতীয় কান ধরেনর শাসিনক ক  বায়ািলয়া িছল না। নবাবী আমল 

িকংবা কা ািন আমেলও বায়ািলয়ায় কান ধরেনর শাসিনক ক  িছল না। লতানী ও মাঘল 

আমেল গেড় উঠা শহর তািহর র ও য়ায় িনরাপ াসহ িশ া, া  সবা ও ধম য় কম কা  

স াদেনর জ    রাজা ও জিমদারগণ ত ভােব দািয়  িনেতন। শহেরর শাি  লার 

িবষয় ও ত েদর িনয় েণ িছল। িক  বায়ািলয়ােত এ ধরেনর কান ক প  নবাবী িকংবা 

কা ািন আমেল িছল বেল জানা যায় না। কােজই নবাবী আমেলর শেষ এবং কা ানী আমেলর 

থম িদক থেক বায়ািলয়া এক  চত ব নশীল িশ  কারখানার শহর িহেসেব বেড় উঠেত রচ 
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করেলও তপে  এই শহর র শাসনকায  পিরচালনার জ  িনিদ  কান ক প  না থাকায় 

া , িশ া এবং আইন লার িবষয় েলা িছল অ পি ত। সই িবেবচনায় বায়ািলয়ােক উনিবংশ 

শতা ীর ি তীয় দশক অবিধ ণ া  শহর িহেসেব আ া দয়া স ক হেব বেল মেন হয় না। যিদও 

এই সময়কােলর মে  বায়ািলয়ায় বসবাসরত জনসং া িছল দশ হাজােররও অিধক।৪৫ 

আমরা জািন, শহর বা নগর ি  হয় কত িল া িতক অব া ও ভৗত অবকাঠােমােক ক  কের। 

এ িলর মে  ধান য িতন  িবষয় উপাদান িহেসেব কাজ কের এর মে  থম  হে  তীথ িম। 

াচীন িমশের িথবস নগর গেড় উেঠিছল মি রেক ক  কের। আরব দেশ ম া, মিদনা, 

জরচজােলম, বেথলেহম এবং ভারতবেষ  গয়া, কাশী, কাম প, িত পিত, অ তসর, আজমীর এই 

শহর েলা তীথ িমেক ক  কেরই গেড় উেঠেছ। শহর গেড় উঠার ি তীয় কারণ হে  যাগােযাগ 

ব া। িথবীেত নদী ও স ে র ধাের বিশর ভাগ শহর ও নগর গেড় উেঠেছ। ল ন, িনউইয়ক, 

ািরস, ঢাকা, কলকাতা, করািচ, াই, সাংহাই এ জাতীয় শহর িল নদী ও স ে র তীের গেড় 

উেঠেছ। এছাড়া লপেথর এবং রলপেথর ভাল যাগােযাগ ব ার উপর িনভর কেরও গেড় উেঠেছ 

অেনক শহর। শহর ি র াপাের তীয় য কারণ  কাজ কের স  হে  শাসিনক ক । এর 

মে  সামিরক কম কাে র জ  িনিম ত ঘ ও অ তম। 

থম অব ায় মি র ও মাযার শরীফেক ক  কের য়ািলয়া নামক জনপদ গেড় উেঠিছল। স দশ 

শতা ীর মাঝামািঝ সময় পয  এই জনপদ  তীথে  িহেসেব পিরিচিত পেয়িছল। এরপর প ার 

তীের বড়  নামক ডাচ ফ া ির িত া পাওয়ার পর য়ািলয়া ছাট নৗব র িহেসেব মানিচে  

ান পেয়েছ। এরপর অ াদশ শতা ীর মাঝামািঝ িশ দাবাদ এলাকা থেক হাজার হাজার 

মাহােজর রাজশাহীেত এেস ায়ীভােব বসিত াপন কের। এেদর মে  উেললখেযা  সং ক ি  

িছেলন বসায়ী। য়ািলয়া শহর িহেসেব িভি  পেয়েছ সই সময় থেকই। এক  পিরসং ােন দখা 

যায়, ১৮০০ ি াে  গাটা িবে  প চ হাজার বা তারও বশী জনসং া িবিশ  শহর ও নগেরর 

সং া িছল ৭৫০ ।৪৬ স সময়কার রাম র বায়ািলয়া িনি তভােব এই ণীর অ  িছল। তেব 

যেহ  শহর র শাসিনক কাঠােমা িকংবা িনিদ  কান িনয় ক ক প  িছল না এবং শহর বা 

নগেরর ণ া  বিশ  অ পি ত থাকায় বায়ািলয়ােক উনিবংশ শতা ীর থম ই দশক অবিধ 

ষালআনা শহর বলার কান যৗি ক কারণ নই। উিললিখত ডাচ, ফরািস, ইংেরজ এ সকল 

ইউেরাপীয় বসায়ী এবং িশ দাবাদ, িবহার, উ র েদশ, রাজ ান, জরাট এ সকল এলাকা থেক 

আগত বসায়ীগেণর াপক বািণিজ ক কম কাে র ফল হে  আজেকর রাজশাহী শহেরর িভি । 
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উিললিখত বসায়ীগণ তােদর বসা িত ান স সারণ করেত িগেয় শহেররও স সারণ 

ঘ েয়েছন। লাকসং াও ি  পেয়েছ। যত র জানা যায়, এরা িচি তভােব ও পিরক নার 

মা েম শহেরর উ িতর িবষেয় কায কর কান িমকা হণ কেরনিন। েত েকই িনজ িনজ বসার 

উ য়ন ও স ি র িবষেয় সেচ  িছেলন। য কারেণ য়ািলয়া নামক শহর  ল হীন এবং 

অপিরকি ত অব ার ম  িদেয় গেড় উঠেত থােক। এই রচ ণ  সময় েত িশ দাবােদর নবােবর 

কান িতিনিধ িকংবা পরবত কােল ি শ ই  ইি য়া কা ািনর কান শাসক এই শহের 

িনেয়ািজত িছেলন না। রাজশাহী জিমদারীর রাজধানী নােটার িছল স সমেয় ণ া  এক  শহর। 

সখােন থানা, দওয়ানী ও ফৗজদারী আদালত, জলখানা, ল, মাদরাসা ইত ািদ গেড় উেঠিছল। 

রাজা িনেজই সরাসির তার কম চারী কম কতােদর মা েম শাসন পিরচালনা করেতন। মা ষ ভা  

পিরবতেনর জ  স আমেল নােটাের এেস লখাপড়া িশখেতন, শাসেন চা রী পাবার আশায় 

অেনেকই নােটাের এেস তােদর ভা  পিরবতন কের পরবত কােল িবশাল জিমদারীর মািলক 

হেয়িছেলন। এেদর মে  পাবনার ত িতব  এবং লাই এলাকার জিমদারগণ অ তম। 

উইিলয়াম উইলসন হা ার (W.W. Hunter) িছেলন শ ভারেত পিরসং ান সং া  দ েরর 

মহাপিরচালক। ১৮৭৬ ি াে  ত র লখা "A statistical account of Bengal, Vol-VIII, 

District of Rajshahi" নামক ে  রাম র বায়ািলয়া শহর স েক িন প ত  িদেয়েছন- 

"The town is a large and important centre of commerce; and the collector 

states that it was first selected by the Dutch in the early part of the last 

century as the seat of a factory. Subsequently, it was for many years the 

headquarters of an English commerical resident; and on the abolition of 

these appointements, the residency was purchased as a factory by the 

wealthy firm of Watson and company. In 1825 the seat of administration 

of the District was removed from Nator to Rampur Beauleah, in 

consequence of the unhealthiness of the former town; and this 

circumstance, combined with the advantageous commercial position of 

Beauleah on the banks of the Ganges, has made it the largest and most 

important place in the District. The town itself dates from a recent 

periord, and it built for the most part on river alluvion. The fact that none 
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of the ancient families of the District reside here, sufficiently indicates its 

recent origin." 

উপেরর বণ নায় বশ কেয়ক  িবষয় ভােব উপ ািপত হেয়েছ। এক, শহর িহেসেব রাজশাহী 

অত  নবীন। ই, অ াদশ শতা ীর থম িদেক ডাচেদর ারা িনিম ত ফ া িরেক (বড় ) ক  

কের শহর  বড় এক  বািণিজ ক ক েপ গেড় উেঠেছ। িতন, যেহ  শহর র ি  ব বশী 

িদেনর নয়, স কারেণ এই জলার আিদ এবং াচীন বংেশর কউ (রাজা বা জিমদারগণ) এখােন 

ায়ীভােব বসবাস কেরন না। মাট কথা শহর  য াচীন নয় এই সত ই হা ার সােহেবর বণ নায় 

উেঠ এেসেছ। 

জলা িহেসেব রাজশাহী এবং শহর িহেসেব য়ািলয়া এই নাম  িনেয় গেবষণা, িবেশলষণ ইত ািদ 

হেয় আসেছ ব কাল ব  থেকই। এসকল গেবষণার  ধের আেলাচনা চলেছ এবং ভিব েতও 

চলেব।  

থমত, রাজশাহী নামকরণ িনেয় সামা  আেলাচনা হেত পাের। রাজশাহী নামকরেণর পট িম 

স েক একািধক ঐিতহািসক ত েদর মতামত রেখেছন। এেদর মে  ঐিতহািসক বভািরজ, 

কালী স  শম া,  কালীনাথ চৗ রী, কাজী মাহা দ িমেছর, েফসর এবেন গালাম সামাদ এবং 

ড. কাজী মা: মা ািফ র রহমান খ উেললখেযা ।  

বতমােন রাজশাহী বলেত রাজশাহী জলা, রাজশাহী িবভাগ এবং মহানগর রাজশাহীেকই ঝােনা 

হয়। ১৯৪৭ সােলর েব  িকংবা তারও অেনক েব  অথ াৎ অ াদশ শতা ীর এেকবাের রচেত ক 

এমন  িছল না। রাজশাহী নাম  স াদশ শতা ীেত শানা যায়িন। অ াদশ শতা ীর রচেত 

সব থম নাম র সােথ আমরা পিরিচত হই। এই পিরচেয়র র এক  ঐিতহািসক াপট 

রেয়েছ।  

স াট আকবেরর রাজ  সিচব খাজা মাজা ফর৪৭ এবং রাজা টাডরমেলর৪৮ তির বাংলার রাজ  

বে াবে র৪৯ জ  বাংলােক মাট ১৯  সরকাের ভাগ করা হয়। অথ াৎ মাঘল রাজ  তািলকায় 

মাট ১৯  সরকােরর সম েয় খাসবাংলা গ ত িছল। এ েলা হে , সরকার লখেনৗিত বা জা াতাবাদ 

( গৗড়), সরকার িন য়া, সরকার তাজ র বা তজ র, সরকার িপে রা বা পাে রা, সরকার 

ঘাড়াঘাট, সরকার বারবাকাবাদ (রাজশাহীর িক  অংশ এই সরকােরর অ ), সরকার বা হা 

(রাজশাহীর িক  অংশ রেয়েছ এই সরকাের), সরকার িসলহট বা িসেলট, সরকার সানারগ ও, 
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সরকার চাটগাম বা চাটগ ও, সরকার সাতগ ও, সরকার মাহ দাবাদ, সরকার খিলফাতাবাদ বা 

খিলফাআবাদ, সরকার ফেতহাবাদ, সরকার বা া ( বাগলা), সরকার টা া বা উদনার, সরকার 

শিরফাবাদ, সরকার লায়মানাবাদ বা সিলমনাবাদ এবং সরকার মা ারন। মাট ১৯  সরকার 

৬৮২  পরগনায় িবভ  িছল। এ িলর বাৎসিরক মাট রাজ  জমা িনধ ািরত িছল (১৫৮২ সাল এবং 

এর েব ও) ১৫,৬৮৫,৯৪৪ টাকা। এই রাজ  জােদর জিমর উৎপািদত ফসেলর ে র এক 

ষ মাংশ আদায় করা হেতা (আইন-ই-আকবরী, ২য় খ , ৫৫ ও ৬৩ া)।  

এরপর শাহজাদা জা বাংলার গভন র িহসােব ( বাদার) িনেয়াগ পেল িতিন ১৬৫৮ ি াে  ন ন 

এক  রাজ  তািলকা তির করােলন। তার ত ত তািলকায় বাংলা ৩৪  সরকার এবং ১৩৫০  

মহােল িবভ  হেলা (এসমেয় বাংলার আয়তন ি  হেয়িছল এবং উিড় ার জেল র অ ল সরকাের 

অ  করা হয়। তার সময় খালশা এবং জায়গীর উভয় খাত থেক মাট রাজ  ১,৩১,১৫,৯০৭ 

িনধ ািরত িছল। এখােন উেললখ করা েয়াজন, মাঘল আমেল বাংলােক িবিভ  সরকাের িবভ  করা 

হেয়িছল। আসেল এই সরকার িল হে  বতমানকােলর জলার ব তন শাসিনক ব া। তেব এর 

ল কম কা  িছল যতটা না উ য়ন িখ তার চেয়ও বিশ িছল রাজ  আদােয়র িদেক। এই রাজ  

কর িছল ই ণীর। থম  হে  বাংলােদেশর িমর িকয়দাংেশর কর কম চারীগেণর জ  িনিদ  

িছল। এসকল িম জায়গীর নােম অিভিহত িছল। ি তীয়  িমর কর যা রাজেকােষ িরত হত। এর 

নাম খালসা বা খােলসা িম।  

িশদ লী খান ১৭০১ সােল বাংলা এবং উিড় ার দওয়ান পেদ আসীন হেলন। এরপর ায় ২১ 

বৎসর অত  য  এবং পির ম কের বাংলার ন ন রাজ  বে াবে র কাজ সমা  করেলন। ১৭২২ 

সােল এ  কায কর হল। বাংলার তীয় রাজ  বে াবে র আওতায় িশ দ লী খ ন সম  ব েক 

মাট তর  িবভােগ িবভ  করেলন। িবভাগ েলার নাম িদেলন চা া।৫০ এই তর  িবভাগ মাট 

১৬৬০  পরগনায় িবভ  হেলা।  তাই নয়-  িশ দ লী খান ১৩ চাকলার মে  ২৫  জিমদারী 

িবভােগর (এি তমাম ব ী) বে াব  চা  কেরন। উপেরা  ১৩  চা া এবং ২৫  জিমদারী 

বে াবে র য কাগজ ত হল এর নাম ‘জমা কােমল মারী’। িম সং া  এই পাকা বে াব ই 

পরবত কােলর বে াব  স েহর িভি । িশ দ লী খােনর  ন ন ১৩  িবভাগ বা চা া িল হে  

: িশ দাবাদ, ব মান, স াম বা গলী, যেশাহর, ষণা, আকবরনগর (রাজমহল), ঘাড়াঘাট, 

কারীবাড়ী (আসােমর কাছাকািছ), জাহা ীরনগর (ঢাকা), হ , ইসলামাবাদ (চ াম)। এছাড়া িতিন 
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উিড় া থেক ব র বেল র এবং িহ লী কেট এেন বাংলার সােথ  করেল ১৩  চা া দ িড়েয় 

যায়।  

২৫  জিমদারী িবভাগ বা এহিতমাম বে াবে র থম  হে  ব মান। ি তীয় জিমদারীর নামকরণ 

করা হেলা রাজশাহী। এই থম ইিতহােস রাজশাহীর নাম এেস গল। এভােবই িনি ত হওয়া গল 

য, ১৭২২ ি াে  থম রাজশাহীর নাম  সরকািরভােব ায়ী প পল। িশ দ লী খ র  

বাংলায় ২৫  জিমদারী িবভাগ য  সরকাির ভাষায় ‘এহিতমাম ব ী’ বে াব  সখােন রাজশাহী 

জিমদারী ান পল ায়ীভােব। থমত, িশ দ লী খান বাংলায় মাট ১৩  িবভাগ বা চা া ি  

কেরন যার নাম উেললখ করা হেয়েছ। এেত রাজশাহী নােমর কান চা া নই। তাহেল এতকাল 

আমরা িবিভ  ে  উেললখ পাি  িনজ চা া রাজশাহী এই নাম । এ  হল কন? িনজ চা া 

রাজশাহী নাম  এেসেছ ডািবলউ ডািবলউ হা ােরর িলিখত Statistical Account of the 

District of Rajshahi ে র ২০ ায়। এই ক  ১৮৭৬ সােল কািশত। হা ার ‘িনজ চা া 

রাজশাহী’ এই কথা  পেয়েছন ওয়া ার কলী ফারিম র স ািদত (Walter Kelly 

Firminger) "The fifth report from the select committee of the house of 

commons on the Affairs of the East India Company" 28th July 1812  

(স াদনা কেরেছন ১৯১৭ সােল) নামক েকর ২৭ ায় বিণ ত অংশ থেক। সখােন ফারিম র  

এভােব বেলেছন : "In the year 1728 the Zamindari of Rajshahi extended from 

Bhagalpur on the west to Dacca on the East and included a large sub 

division called Nil Chakla Rajshahi, which stretched accross 

Murshidabad and Nadia as far as the frontiers of Birbhum and Burdwan. 

Rajshahi thus comprised an area of 13,000 square miles, and paid a 

revenue of 27 Lakhs."  

ফারিম র িছেলন কলকাতা িহ িরক াল সাসাই র সভাপিত। ‘ ব ল পা  এ া  েজ ’ নােম 

ব  খে  কািশত আকর ইংেরজী ইিতহাস ে র িতিন স াদনা কেরেছন।  

শ ই  ইি য়া কা ািনর সের াদার িম: জমস া  (Mr. James Grant) ১৭৮৬ 

ি াে র ২৭ এি ল তার িব াত রাজ  িববরণী (An Historical and Comparative 

Analysis of the Finances of Bengal) পশ কেরন। জমস া -র রাজ  িববরণী, 
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বাংলার িমর িচর ায়ী বে াব  সং া  ার জন শার ক ক ত ত কায িববরণী (Mr. 

Shore's Minute 18th June 1789), িম: জন শার এর ি তীয় কায িববরণী (িচর ায়ী 

বে াব  সং া ), কা নেগাগেণর কত  স েক ভাগল েরর কােল র ক ক িলিখত প  (৬ 

িডেস র ১৭৮৭ এবং ১১ আগ  ১৭৯০), বাড  অব রিভিনউ এর কায িববরণী ১৪ মাচ  ১৭৯৪ 

(জিমদার ক ক রায়তেদর িনকট থেক কর আদােয় সম া সং া ), সািকট জাজগেণর িরেপাট  

(িম: এইচ চীর িরেপাট, ২৪ মাচ  ১৮০৩) ইত ািদ নানা ধরেনর শাসিনক রচ ণ  িবষয় 

স িলত ত  এক  কের ১৮১২ সােল ল ন থেক এক  িরেপাট  ক আকাের কািশত হয়। এ  

‘The Fifth Report’ নােম পিরিচত। এখােন লত শ ই  ইি য়া কা ািনর কায াবলী, 

মাঘল এবং নবাবী আমেল বাংলাসহ ভারতবেষ র অ া  কেয়ক  অ েল িম রাজ সহ সংিশল  

িবষেয়র উপর বণ না করা হেয়েছ। পাশাপািশ কা ািনর পরবত  কায ম িক হেব ইত ািদ িবষেয়ও 

আেলাকপাত করা হেয়েছ ক েত। স দয় িরেপাট  শ পাল ােমে  (হাউস অব কম ) আেলাচনা 

হেয়েছ। এই রচ ণ  ত ব ল র (The fifth Report) ২২১ া থেক ৫৫৪ া অবিধ 

িম: জমস াে র বাংলার িম রাজ  ও অথ ৈনিতক িবেশলষেণর িববরণ রেয়েছ। সবেচেয় 

রচ ণ  ত  রেয়েছ উ  িরেপােট র রাজশাহী অংেশ। ক র ২৫৯ ও ২৬০ ায় পির ারভােব 

উেললখ রেয়েছ, নবাব িশ দ লী খান বিতত বাংলার মাট ২৫  জিমদারীর একসনা বে াবে র 

িবষয় । এর নাম এহিতমামব ী বা এহিতমাম বে াব । উ  ে র ২৫৯ া থেক ২৬৮ া 

অবিধ বাংলার ২৫  হৎ জিমদািরর উেললখ রেয়েছ। অথ াৎ নবাব সরকােরর ভাষায় এহিতমাম 

বে াবে র িবষেয় পির ারভােব আেলািচত হেয়েছ। উ  ২৫  জিমদািরর ি তীয়  হে  রাজশাহী 

জিমদাির।  

এখন আমােদর আেলাচনা করেত হেব, নবাব িশ দ লী খােনর িনকট থেক র ন ন কখন এবং 

কান কান জিমাদারী া  হেলন। া  এসকল জিমদািরর িক িক নাম িছল ইত ািদ। কারণ, এর 

ম  িদেয়ই বিরেয় আসেব রাজশাহী জিমদািরর নাম এবং ত কান সমেয় রাজশাহী নােমর ি  

হেয়িছল।  

আমােদর জানা রেয়েছ, রাজশাহীর াচীন জিমদাির হে  ল র র বা য়া। এই জিমদারীেত 

তহিশলদার িহেসেব কাজ করেতন কামেদব। কামেদেবর  র ন ন নােটার বা রাজশাহীর 

জিমদারীর িত াতা। িতিনও য়ার জিমদাির সের ায় িক  িদন কাজ কেরেছন।  িনজ কম েণ 

র ন ন িশ দাবাদ নবাব দ েরর ধান কা নেগা দপ নারায়েণর দওয়ান বা নােয়ব-কা নেগা পদ 
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লাভ কেরন।৫১ নবাব িশ দ লী খান এসমেয় িতভাস  বশ কেয়কজন রাজ  ও িম সং া  

িবেশষ  ারা বাংলার ন ন িম বে াবে র িনয়ম কা ন ত কেরিছেলন। িশ দ লী খােনর 

আমেল পরগনা বানগাছীর চৗ রী গেনশরাম ও ভগবতী চরণ রাজ  দােন শিথ  দশ ন এবং 

শেষ রাজ  খলাপী হওয়ায় উ  জিমদাির বােজয়া  হেয় যায়। র ন ন তার উ  পেদর েযাগ 

হণ কের উ  জিমদাির তার ভাই রামজীবেনর নােম প ন কেরন এবং কৗশেল দখল করেত স ম 

হন। এই ঘটনার কাল ১৭০৬ ি া , বাংলা ১১১৩। এ  থম জিমদারী াি ।৫২  

ি তীয় ঘটনা বাংলা ১১১৭ সন অথ াৎ ১৭১০ ি া । এই সময় াচীন পরগনা ভা িরয়ার া ণ 

জিমদার রাম ে র প ী রানী সবব ানী দবীর  হেল িব ীণ  জিমদারীর কায ভার হণ কেরন 

র ন ন। এরপর িনজ পেদর েযাগ হণ কের ১৭১১ ি াে  াতা রামজীবন ও তার  কািলকা 

সাদ ওরেফ কা  কাঙেরর নােম বে াব  িনেত স ম হেলন।৫৩  

তীয় ঘটনা  সব ািধক রচ ণ । অ াদশ শতা ীর এেকবাের রচেত উদয় নারায়ণ নােম একজন 

জিমদার িশ দ লী খােনর আ ে  জিমদাির ভাগ করিছেলন। কালী স  বে াপা ায় (  

কালী স  শম া) ণীত ‘বা লার ইিতহাস’ ( থম সং রণ ১৩০৮ এবং ি তীয় সং রণ ১৩১৫) 

ে র ৮০, ৮১ ায় এবং উ  ে র ি তীয় সং রেণর ৬৬ ও ৬৭ ায় রাজশাহী এবং উদয় 

নারায়েণর জিমদাির স েক উেললখ রেয়েছ। উ  েকর  মেত, বতমান িশ দাবাদ ও বীর ম 

জলার উ র ও উ র পি েম স ওতাল পরগনায় পা ড় মহ মার এক  অংশ রাজশাহী পরগনা 

নােম পিরিচত িছল। এলাকা  রাজমহেলর সাজা পি েম (বতমােন এই এলাকা  ভারেতর ঝাড়খ  

রােজ র অ  এবং গ া নদী থেক ব বশী ের নয়)। উদয় নারায়েণর ব  রচষগন ভারেতর 

পি মা ল থেক আগত লালা কায়  বংশীয় (মােরায়াড়ী) িছেলন। এই বংেশর জৈনক লালা 

রামেগািব  নবাব আিজ ােনর (১৬৯৭-১৭১২) িনকট থেক উ  রাজশাহী পরগনার জিমদারী 

পেয়িছেলন। লালা রাম গািবে র পরবত  বংশধর উদয় নারায়ণ। স ওতাল পরগনার এই অংেশর 

সামািজক অব া এবং আইন- লা ভাল িছল না। বা বাংলার এই সীমাে  অহরহ স ওতাল, 

ধা ড়, য়ার এসকল উপজািতেদর হামলা, আ মণ ইত ািদর কারেণ রাজ  আদােয় তয় ঘটেতা। 

উদয় নারায়ণ িছেলন দ , সাহসী এবং সেব াপির শলী। নবাব িশ দ লী খ ন উদয় নারায়েণর 

কম দ তায় ীত হেয় আেশপােশর বশ িক  -স ি র ব াপনাসহ রাজ  আদােয়র দািয়  

তার উপর অপ ণ কেরন। বে াব  আদায় কােজর সহায়তার জ  গালাম মাহা দ ও কা  জমাদার 

নামক ইজন নবাব বািহনীর সিনেকর অধীেন ইশত অ ােরাহী স  উদয় নারায়েণর িনকট রণ 
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কেরন। এসকল অিতির  িবধা াি র পর উদয় নারায়েণর মেন িভ  ই া জা ত হয়। িতিন নবাব 

িরত ইজন সিনকেক িবিভ  েলাভেন বশী ত করেলন এবং িনজ এলাকায় গড় গ  ইত ািদ 

িনিম ত কের একজন াধীন সামে র য় িনেজেক িত া করার জ  ত য়ী হেলন। নবাব 

কাষাগাের রাজ  দান ব  হল। যথাসমেয় িবষয়  নবােবর কণ েগাচের আসেল িতিন শি শালী 

বািহনী রণ করেলন। উদয় নারায়েণর এলাকায় বীরিক  নামক ােনর ে  গালাম মাহা দ 

িনহত হেলন। উদয় নারায়ণেক পলাতক অব ায় র ন ন ার কের নবােবর দরবাের হািজর 

করেলন। উদয় নারায়ণেক দ  দান করা হেলা। মতা ের উদয় নারায়ণ আ হত া কেরন। যাই 

হাক না কন- উদয় নারায়েণর িবরচে  পিরচািলত সফল অিভযােনর র ার প র ন ন উদয় 

নারায়েণর রাজশাহী পরগনাসহ পা বত  লতানাবাদ পরগনার সন ও পেয়িছেলন যৗথভােব। এই 

ঘটনা র সময় ১৭১৩ ি া । কােজই একথা িনি তভােব বলা যায় য, রাজশাহী বলেত এখন য 

খ েক ঝায় এ  ১৭১৩ ি াে  সরকািরভােব িলিপব  হেয়েছ র ন েনর িতে  এবং তার 

ভাই রামজীবন ক ক া  সনে র ম  িদেয়।৫৪  

জিমদার উদয় নারায়েণর জিমদাির এলাকা েক ফারিম ার স ািদত (১৯১৭ ি :) িদ িফ থ িরেপাট  

নামক ে র ২৭ ায় ‘িনজ চা া রাজশাহী’ (Nil Chakla Rajshahi) নােম আ ািয়ত 

কেরেছন। এখােন Nij না হেয় উেললখ রেয়েছ Nil। হয়েতা ণযে র চ র কারেণ হেয়েছ। 

এখান থেকই গ েগােলর পাত। পরবত কােলর ঐিতহািসকগেনর অেনেকই Fifth Report এর 

Nil Chakla বা Nij Chakla এই বােক র উপর িভি  কের রাজশাহীেক চা ার অ  করার 

য়াসী হেয়েছন। আসেল  চা া রাজশাহী নােম কান কােলই শাসিনক ও রাজ  িবভাগ িছল না। 

১৮১২ ি াে  ল ন থেক এবং ১৮৬৬ ি াে  মা াজ থেক কািশত Fifth report নামক 

েকর ৩৮৯ ায় ‘চাকলা’ স েক বা া রেয়েছ এরকম : ‘‘CHUCKLAH- The whole 

soubah of Bengal was distributed by Jaffier khan, into 13 of these laerger 

territorial sub-divisions, which were compact, well and permanently 

ascertaind in boundary, regularly assessed for the standard crown rent, 

and each under the separate administration of a faujdar, aumildar, or 

intendant of finance. The zemindarry of Rajeshahy, came within eight of 

these jurisdictions.” 
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র ন ন পরািজত উদয় নারায়েণর পরগনা  (জিমদারী) সহ গ া বা প ার পি ম ও দি ণ পি েম 

িশদাবাদ ও নদীয়ার বশ িক  অ েলর সন  িনজ ভাই রামজীবেনর এবং া  কািলকা সাদ 

ওরেফ কা  কঙেরর নােম অ  করেত স ম হেয়িছেলন। ষণার জিমদার সীতারাম িবে াহী 

হেল িশ দ লী খান  তােক কেঠার হােত দমন কের দ  দান করেল তার জিমদাির বােজয়া  

হয়। এই জিমদািরর িসংহাভাগ রামজীবন ও তার  কািলকা সাদ ওরেফ কা  কাঙােরর নােম 

প ন হয় ১৭১৪ সােলর পরপেরই। উদয় নারায়েনর পরগনা এবং এর সােথ িশ দাবাদ ও নদীয়ার 

া  অংশেক িনজ চা া রাজশাহী বলেত য়াশী হেয়েছন অেনক ঐিতহািসক। আসেল রাজশাহী 

নােমর সােথ চা া শ র কান স ক নই। িশ দ লী খান বা বাংলােক য ১৩  চা ায় বা 

শাসিনক/রাজ  িবভােগ িবভ  কেরিছেলন (িব ািরতভােব ইেতা েব  বিণ ত) এর মে  চা া 

রাজশাহী নােমর কান উেললখ নই। র ন েনর মা েম বাংলার এক  িবরাট খ  মা েয় যখন 

বড় ধরেনর জিমদািরেত পিরণত হেলা, স ই আসেল রাজশাহী জিমদাির। এই জিমদািরর সদর 

দ র বা রাজধানী হে  নারদ নদ তীরবত  নােটার।  

‘বা লার ইিতহােস’ ( েব া ) উিললিখত াচীন রাজশাহী নামক পরগনার অি  হয়েতা িছল। স  

িভ  আেলাচনা। আমােদর আেলাচ  রাজশাহী অথ াৎ বতমানকােল য খ েক আমরা রাজশাহী 

বেল জািন- এই নাম  অেপ া ত আ িনক।  

এই অিভমত িস  ঐিতহািসক িবভারীজ সােহেবর (Henry Beveridge, 1837-1929)। 

স াট আকবেরর সভার অ তম পি ত াত ইিতহাসিবদ আ ল ফজল আললামীর িলিখত 

(১৫৯৮) আইন-ই-আকবরী ে  ‘রাজশাহী’ নােমর কান উেললখ নই। তেব পারসী ভাষায় িলিখত 

উ   ইংেরিজেত অ বাদ কেরন এইচ. বলখ ান ১৮৭৩ ি াে । র ি তীয় সং রেণর 

(১৯২৭) ৬৮৮ পাতার এক  অংেশ রাজশাহী স  রেয়েছ। এ  অব  টেনাট। বতমান পাবনা 

জলাধীন চাটেমাহর এলাকার শাসনকতা িছেলন মা ম খান কা লী। সখােন িতিন ১৫৮১ ি াে  

এক  মসিজদ িনম াণ কেরন। মসিজেদ এক  রফলক িছল। য  বতমােন বের  জা ঘর 

রাজশাহীেত রি ত। এ  িদঘাপিতয়ার রাজা মথনাথ রায়, বা  রােজ  নাথ মে র মা েম এইচ 

বলখ ােনর কােছ পা েয়িছেলন। এভােবই রাজশাহী স  এেসেছ। ( মথ নাথ রায়েক 

রাজশাহীর িদঘাপিতয়ার রাজা বলা হেয়েছ)। যােহাক রাজশাহী নামকরেণর ইিতহাস আেলাচনায় 

 হেয়েছ য, রাজশাহী নােম কান চা া নই। নবাব িশ দ লী খ ন রাজ  আদােয়র ােথ  বা 

বাংলােক ২৫  জিমদািরেত িবভ  কের এেককজন জিমদারেক একসনা বে াব  িদেয়িছেলন য  
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‘এহিতমাম’ নােম পিরিচত। িশ দ লী খােনর পরবত  নবাব জাউ ীেনর সমেয় ১৭২৮ সােল এই 

বে াব  ায়ী প লাভ কের। ২৫  জিমদািরর নাম উেললখ কের ‘ য়ািলয়া’ নামকরেণর ইিতহাস 

িনেয় আেলাচনা করব।  

বাংলার এহিতমাম ব ী জিমদািরস হ- ব মান, রাজশাহী, নব ীপ বা নগর, িদনাজ র (হােভলী 

সরকার িপ রা), রচকন র, বীর ম, কিলকাতা, িব র, ইউ ফ র বা যেশার, ল র র বা য়া, 

মহ দ শাহী, ফেতহ িসং, ই াক র, ি রা, প েকাট, জালাল র, শর র ( িণ য়া), শেখর ী 

( ঘাড়াঘাট), ক কেজাল, তম ক, হ , ইসলামাবাদ বা চ াম, চা া ব র বােল র ও আসােমর 

সীমানায় কারীবাড়ীর মে  খ াঘাট, সায়রাত মহল এবং মজ রী তা ক।  

রাজশাহী নামকরণ কমন কের হেলা এর িবেশলষণ ব একটা রচহ বা ক সা  নয়। এ াপাের 

য রা ‘রাজা’ এবং ‘শাহী’ এই েটা শে র সংেযােগ রাজশাহী নােমর উ ব ঘেটেছ বেল দাবী করেছন, 

তােদর সােথ আিম একমত। ‘রাজা’ শ  সং ত এবং িহ ী ভাষায় একই অথ  বহন কের। ‘শাহ’ 

শ  পারসী ভাষা থেক এেসেছ য  িহ ী ও সং ত ভাষার ‘রাজা’ শ র সােথ একই অথ  

াপক। তেব  রাজ শ  িক  আরবী ভাষায় িম ী বা পিতেক ঝায় (Mason, 

Architect)। পারসী ভাষায়  ‘রাজ’ বলেত ঝায় গাপন বা রহ ময় (Secret, Mystery)। 

িহ ী এবং সং ত ভাষায় ‘রাজ’ এর সােথ অ  শ   হেল িবিভ  অথ  বহন কের যমন, 

রাজব ী, রাজদরবার, রাজমহল, রাজসরকার, রাজেকাষ, রাজেভাগ, রাজবললব, রাজে াহ, রাজপথ 

ইত ািদ। শাহ িবেশষণ হেল হে  শাহী অথ াৎ Kingly। আমরা সাধারণভােব বেল থািক 

নােটাররাজ, শরাজ ইত ািদ। এভােবই রাজা থেক রাজ এবং শাহ থেক শাহী শ   একি ত 

হেয় ‘রাজশাহী’ নােমর উ ব ঘেটেছ। রাজশাহী অ েল ব  জিমদার এবং রাজা  জিমদােরর 

বসবাস িছল। পাল ও সন রাজােদর রাজ  িছল এই অ েল। পরবত কােল শাহ লতানেদর রাজ  

এবং শাহ ফিকর দরেবশগেণর আগমন ঘেটেছ রাজশাহীর মা েত াপকভােব। একারেণ রাজা এবং 

শাহ এই  শে র সােথ ঐিতহািসকভােবই এলাকার যাগ  রেয় গেছ গ গ ধের।  

অেনেকর মেত, বাদার মানিসংহ রাজমহেল (&আগমহল) বাংলার রাজধানী াপন কেরন। উদয় 

নারায়েণর ( ার জন শার ২ এি ল ১৭৮৮ ি াে র িরেপােট  উিদত নারায়ণ বেল উেললখ 

কেরেছন) পরগনা য  াচীন রাজশাহী নােম কিথত, এ  রাজমহেলর পি েম পা ড় নামক 

এলাকার কাছাকািছ অব ােন।  
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এই  ধের ‘বা লার ইিতহাস’ ে র লখক  কালী স  শম া বলেত চেয়েছন, রাজশাহী 

নামকরণ  মানিসংেহর সমেয় হেয়েছ এবং তার কম কাে র মা েম। এই দাবীর পছেন জারােলা 

ি  নই। অেনেকই মেন কেরন রাজা গেণশ গৗেড়র িসংহাসন দখল কেরিছেলন সিলম শাসকেদর 

পরািজত কের। তার  য  িযিন জালাল উ ীন নােম াত- িতিনও বশ কেয়ক বছর নােমর 

সােথ গৗড় রাজ  শাসন কেরেছন। এরা একাধাের িছেলন রাজা এবং শাহ লতান। তাই এেদর 

কারেণই ‘রাজশাহী’ নামকরণ। এই ি ও ব ল। কারণ মানিসংহ িকংবা রাজা গেণশ এেদর 

সমেয়র কান সরকাির নিথেত রাজশাহী নােমর কান উেললখ নই। নবাব িশ দ লী খােনর সমেয় 

ন ন িম রাজ  ও শাসিনক ব াপনা বিতত হেল সব থম বতমান রাজশাহী শ র সা াত 

পাই রাজশাহী জিমদারী ি র মা েম।  

শহর িহেসেব রাজশাহী নাম  এেসেছ সব েশেষ। এেতা ণ আমরা রাজশাহী জিমদারী বা শাসিনক 

ও রাজ  অ ল িনেয় আেলাচনা কেরিছ। পরবত কােল রাজশাহী জিমদারীর এলাকা িবি  হেয় 

একািধক জলা গ ত হয়। যমন- রাজশাহী, ব ড়া, পাবনা, যেশার, ি য়া ও ফিরদ েরর একাংশ, 

মালদহ, িশ দাবাদ ও নদীয়ার একাংশ। িবভােগর নাম ও রাজশাহী। বতমান রাজশাহী শহর র 

াচীন নাম মহাকালগড়। রাজশাহী শহেরর এখনকার এলাকা ল র র, গেড়রহাট, তািহর র, 

মাহা দ র, িহজরা র, তগািছ ও খাসতা ক িত পরগনার অধীন িছল। শহেরর দরগাহ পাড়াসহ 

মা ারপাড়া, কেলজ, হােসনীগ  এবং পাঠানপাড়ার একাংশ ‘মহাকালগড়’ নােম পিরিচত িছল। 

যত র জানা যায় েয়াদশ শতা ীর েব  মহাকালগেড়র আেশপােশ কান জনবসিত গেড় উেঠিন। 

প া থেক উৎপি  লাভ কের কেয়ক  নদী এবং খাল দি ণ থেক উ ের বািহত হেতা। তখনও 

ল শহর  প ার পলাবন িম িহেসেবই িম গঠন ি য়ার মে  আবিতত হি ল। এমিন এক  

ঐিতহািসক সি েণ হযরত রকান শাহ, শাহ মখ ম েপাশ (রহ:)সহ বশ কেয়কজন িফ 

দরেবশগেণর আগমন ঘেট এই জনপেদ। মহাকালগেড়র দব মি েরর সবাইত এবং সাম রা ন ন 

আগত মা ষেদর কােজ বাধা দন। শেষ  হেল সাম েদর পরাজয় ঘেট। আগত দরেবশগেণর 

সাি ে  মা ষ ইসলাম ধেম  দীি ত হন। িফ দরেবশগণ ধেম র বাণী চােরর পর পরেলাকগমন 

করেল অগিণত ভ  মহাকালগড় নামক জনপদ র ন ন নামকরণ করেলন য়ািলয়া। পারসী ‘ ’ 

অথ  বাস (Scent)। অথ াৎ আউিলয়াগেনর বািসত ান। চ দ শ শতা ীর থম িদক থেক রচ 

কের ঊনিবংশ শতা ীর ি তীয় দশক অবিধ শহেরর নাম িছল য়ািলয়া।  
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১৮২৫ ি াে  যখন নােটার থেক জলা সদর দ র য়ািলয়ােত ানা িরত হেয়িছল, এরপর 

থেকই শহর র ন ন নাম হেলা রাম র বায়ািলয়া। এর ধান কারণ হে - এই শহের রাম র 

নােম এক  মৗজা রেয়েছ। এর িসংহভাগ প া গহবের চেল গেছ ১৮৬৪ সােলর ব ায়।৫৫ ১৮২৫ 

সােল ক প  রাম ের কােল েরট, জজ আদালত সহ সরকারী িবিভ  দ র িনম াণ কেরন। 

যেহ  শহেরর ায় সকল শাসিনক কম কা  রাম র মৗজােক ক  কের হি ল, স কারেণ 

শহেরর নাম য়ািলয়ার েব  রাম র  হেয় রাম র বায়ািলয়া এই নােম িত া পল। রাম র 

বায়ািলয়া নাম ও হেত পারেতা। হয়েতা উ ারেণর িবধােথ  অিতির   শ  পিরহার করা 

হেয়েছ। ১৮৬৪ সােলর ভয়াবহ ব ায় নবিনিম ত শাসিনক সকল ভবন প ার ভা েন িবলীন হেয় 

গেল ১৮৬৪ থেক ১৮৬৫ সােলর মে  লন েরর বতমান ােন শাসিনক দ েরর ভবনস হ ন ন 

কের িনিম ত হেয়েছ। রাম র মৗজার ায় চা র ভাগ প ায় চেল গেছ। অবিশ াংশ বতমােনর 

ি ান িমশন হাসপাতাল, গীজা, মােটল, শহীদ কামারচ ামান পাক, টিনস কমেপল , বায়ািলয়া 

ােবর এলাকাস হ রেয় গেছ।   

১৮২৫ ি াে র পর শহর  রাম র বায়ািলয়া নােম পিরিচিত পেত থােক। তেব ১৮২৫ সােলর 

ক পের পেরই রাম র বায়ািলয়া নাম  সরকািরভােব িতফিলত হয়িন। ১৮২৮ সােল শহের থম 

ইংিলশ ল িতি ত হয় যার নামকরণ করা হেয়েছ ‘বাউিলয়া ইংিলশ ল’। হেত পারেতা ‘রাম র 

বাউিলয়া ইংিলশ ল’। স  িক  হয়িন। ১৮৫৩ সােলর েব  সরকািরভােব য সকল মানিচ  

কািশত হেয়িছল তােত রাম র নােমর কান উেললখ নই। ১৮৩১ ি াে  সরকািরভােব ব ল 

িসেডি র মানিচ  কািশত হয়। সখােন প াতীরবত  বায়ািলয়া নােমর শহর  িনিদ  কের 

দখান আেছ। রাম র বায়ািলয়া নাম  তখনও সরকািরভােব ব ত হয়িন। ১৮৫৩ সােলর 

ত ত ব ল িসেডি র মানিচে  সব থম ল  করা গল রাম র বায়ািলয়া নাম । ১৮৫৮ 

সােল আরও এক  মানিচ  কািশত হয়। এই মানিচে   রাম র নাম  রেয়েছ। বায়ািলয়া বা 

য়ািলয়া নাম নই।  

১৬৬০ সােল ঁ ড়ার ডাচ গভন র ভ ান ডন ক বাংলার এক  ন া বা মানিচ  েকিছেলন। সখােন 

কািশমবাজার থেক বায়ািলয়া হেয় ব ড়া এবং আসাম অবিধ এক  শাহী পেথর িনেদ শ রেয়েছ। 

উ  মানিচে  বায়ািলয়ার অব ান দখান হেয়েছ। যিদও বায়ািলয়া শে র বানােন অসাম  

ল ণীয়। এর পেরও স ই য বায়ািলয়া এেত সে েহর অবকাশ অিত সামা ই। ১৭৭৬ সােল 

মজর জমস রেনল বাংলার মানিচ  ত কেরন। সখােন িতিন ত িবিভ  নদ-নদীর গিতপথ 
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িনিদ  কের দখােনার য়াসী হেয়েছন। এই মানিচে  গ া তীরবত  য়ািলয়া শহর  ভােব 

উেললখ করা হেয়েছ। সখােন রাম র বায়ািলয়ার কান অি  নই।  

এরপেরর আেলাচনা হে  শহের রাম র এবং বায়ািলয়া বলেত ঊনিবংশ শতা ীর ব  পয  য 

সকল এলাকা বাঝান হেতা, ঊনিবংশ শতা ীর শেষ এেস িভ  মহললােক রাম র এবং বায়ািলয়া 

নােম আ া দয়া হল। বতমান দরগাহ পাড়া এবং তৎসি িহত এলাকােক াথিমকভােব য়ািলয়া 

( স সময়কার স ণ  শহর এলাকা) নােম আ ািয়ত হত। রাম র মৗজার অব ান হে  বতমান 

ি ান িগজাসহ দি েণর স দয় অংশ। ১৮৭৬ সােল রাম র বায়ািলয়া িমউিনিস ািল র 

িত াকাল। যিদও িক  ামািণক ত  বলেছ, ১৮৬৯ ি াে  িমউিনিস ািল  িত া 

পেয়িছেলা। থমাব ায় মাট ৭  ওয়ােড  িবভ  িছল এই শহর । স সময়কার শহর 

পিরক নািবদগণ ব স বত ওয়াড স েহর নােমর াপক পিরবতন ঘ েয়েছন। ‘রাম র বাজার’ 

নামক মহললা  এেস গেছ ঘাড়ামারা বাজােরর উ রাংশসহ সামা  কেয়ক  বািড়ঘর এবং 

দাকান পাট িনেয়। পা  অিফসসহ সি িহত ব  িদেকর এবং উ র দি েণর িক  বাড়ীঘর িনেয় 

ঘাড়ামারা মহললা। এ  বতমান কােলর ওয়াড  নং ২২ এর অধীন। বায়ািলয়া েব র য়ািলয়ার 

ােন নই। এ  রশমপি  (ত তী পাড়া) সি িহত উ র ও উ র পি মাংেশর মহললােক িনিদ  করা 

হেয়েছ। বায়ািলয়া নামক মহললা  বশ বড়। আমরা য পাড়া িলেক রশমপি , ি ডা া ইত ািদ 

নােম অিভিহত করিছ এ িলর সরকাির নাম বায়ািলয়া। বতমান রাণীবাজার বািলকা িব ালয়, ার 

য নাথ সরকােরর বাড়ী, পা বত  দি ণিদেকর মসিজদ এ িল সবিক ই বায়ািলয়া মহললার 

অ । এ  ওয়াড  নং ২০ এর অধীন।  

রাম র বায়ািলয়া নাম  ১৯৪৭ সাল অবিধ সরকািরভােব চিলত িছল। শহর িহেসেব রাজশাহী 

নাম  থম ল  করা গেছ রলে শেনর নামকরেণর ম  িদেয়। ১৯২৯ সােল রলে শন চা  

হেল এর নাম িছল রাম র বায়ািলয়া। সামা  িক িদন পেরই নাম বদেল রাজসাহী রাখা হয়। 

এরপর ১৯৪৭ সােল শেদর কবল থেক দশ  হেয় পািক ান ি র পর শেনর নাম হয় 

রাজশাহী। এর েব  পা াল িডপাট েম  রাম র বায়ািলয়ার পিরবেত শহরেক রাজশাহী নােম 

অিভিহত কেরেছন।  ১৯৪৭ সােলর পর থেক শহর  রাজশাহী নােম পিরিচত। 
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ত তায় 

মাহ ব িসি কী 
লখক ও গেবষক 

 
 
 

 


