
ক. নামকরণ: 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ নামটি সাম্প্রতিককালের। ইলিাপূলব ে এই এোকা ‘নবাবগঞ্জ’ নালম পতরতচি তিে। 

চাঁপাইনবাবগলঞ্জর নামকরণ সম্পলকে জানা যায়, প্রাক-তিটিশ আমলে এ অঞ্চে তিে মুতশ েদাবালদর 

নবাবলদর তবহারভূতম এবং এর অবস্থান তিে বিেমান  সদর উপলজোর দাউদপুর মমৌজায়। নবাবরা 

িাঁলদর পাত্র-তমত্র ও পাতরষদসহ এখালন তশকার করলি আসলিন বলে এ স্থালনর নাম হয় নবাবগঞ্জ। 

বো হলয় থালক ময, বাংো-তবহার-উতিষ্যার নবাব সরফরাজ খাঁ (১৭৩৯-৪০ তি) একবার তশকালর 

এলস ময স্থানটিলি িাউতন মফলেতিলেন মস জায়গাটিই পলর নবাবগঞ্জ নালম পতরতচি হলয় উলে। িলব 

অতিকাংশ গলবষলকর মলি, নবাব আেীবদী খাঁর আমলে (১৭৪০-৫৬ তি) নবাবগঞ্জ নামকরণ হয়। 

 

অষ্টাদশ শিলকর প্রথম ও মধ্যভালগ বগীর ভলয় পতিমবঙ্গ মথলক মোকজন ব্যাপকভালব এ এোকায় 

এলস বসতি স্থাপলনর ফলে স্থানটি এক কম েব্যস্ত জনপলদ পতরণি হয়। কােক্রলম নবাবগলঞ্জর নাম 

চারতদলক িতিলয় পলি। নবাবগলঞ্জর ডাকঘর চাঁপাই গ্রালম অবতস্থি হওয়ায় নবাবগঞ্জ িখন 

‘চাঁপাইনবাবগঞ্জ’ নালম পতরতচি হয়। 

ইতিহাসসূলত্র এই ‘চাঁপাই’ নামকরলণর মকালনা সঠিক িথ্য পাওয়া যায় না। িলব এ ব্যাপালর দুরকম 

জনশ্রুতি প্রচতেি রলয়লি:- 

১. বিেমান নবাবগঞ্জ শহর মথলক ৫/৬ মাইে দুলর মলহশপুর নালম একটি গ্রাম রলয়লি। নবাব আমলে 

এই গ্রালম চম্পাবিী মিান্তলর‘চম্পারাণী’ বা ‘চম্পাবাঈ’ নালম এক সুন্দরী বাঈতজ বাস করলিন। িাঁর 

নৃলিের খ্যাতি আলশপালশ ব্যাপকভালব িতিলয় পলি এবং তিতন নবাবলদর তপ্রয়পাত্রী হলয় ওলেন। িাঁর 

নামানুসালর এই জায়গার নাম ‘চাঁপাই’ হয় বলে অলনলক মলন কলরন। 

 

২. ‘চাঁপাই’ নামকরলণর আর একটি প্রচতেি মি হলে-এ অঞ্চে রাজা েতখন্দলরর বাসভূতম তিে। 

েতখন্দলরর রাজিানীর নাম তিে চম্পক। তকন্তু এই চম্পক নগরীর প্রকৃি অবস্থান মকাথায় তিে এ 

তনলয় যলথষ্ট মিলভদ রলয়লি। যা মহাকনবাবগঞ্জ মজোয় চসাই, চান্দপুর, মবহুো গ্রাম ও মবহুো নদীর 

সন্ধান পাওয়া যায়। মবহুো নদী বিেমালন মােদহ মজোয় প্রবাতহি হলেও মদশতবভাগ-

পূব েকালে  চাঁপাই, মােদহ মজোর অিীলন তিে। ঐতিহাতসক অক্ষয়কুমার মমলত্রয় (১৮৬১-১৯৩০ তি) 

মলন কলরন, মবহুো িার স্বামীলক মভোয় তনলয় মহানন্দার উজান মবলয় মভলস তগলয় তিলেন। 

ভাষাতবদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর (১৮৮৫-১৯৬৯ তি) ‘বাঙো সাতহলিের কথা’ গ্রলের প্রথম খলে 

বতণ েি োউলসলনর শত্রুরা জামুতিনগর তদলয় মগৌলি প্রলবশ কলর। বিেমান মভাোহাট উপলজোর 

জামবাতিয়া পূলব ে জামুতিনগর নালম পতরতচি তিে। এসলবর ওপর তভতি কলর মকালনা মকালনা 

গলবষক চাঁপাইলক মবহুোর শ্বশুরবাতি চম্পকনগর বলে তস্থর কলরলিন এবং মি তদলয়লিন ময, 

চম্পক নাম মথলকই চাঁপাই নালমর উৎপতি। 

 



খ. প্রাচীনকালের চাঁপাইনবাবগঞ্জ (প্রাগগতিহাতসক যুগ মথলক ১২০৪ তি): 

 

ঐতিহাতসক ও ভূলগােতবদগণ রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নালটার, বগুিা, রংপুর, তদনাজপুর 

এবং পতিমবলঙ্গর মােদহ ও মুতশ েদাবালদর তকছু অংশ এবং দাতজেতেং ও মকাচতবহারসহ গঠিি 

সমগ্র অঞ্চেলক বলরন্দ্র এোকা তহলসলব বণ েনা কলরলিন। এই এোকালক বাংোলদলশর সবলচলয় প্রাচীন 

অঞ্চে বলে মলন করার আলরকটি কারণ হলে বলরন্দ্র অঞ্চলেই সবলচলয় প্রাচীন পুরাকীতিে ও 

প্রত্নবস্ত্ির সন্ধান পাওয়া মগলি। আর বলরন্দ্রভূতমর ইতিহালসর সলঙ্গ চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলের ইতিহাস 

জতিি। একসময় উিরবলঙ্গর তসংহভাগ এোকা পুন্ড্রবি েলনর অন্তর্ভ েক্ত তিে। িারণা করা হয়, এই 

পুন্ড্রবি েনই পরবিীলি মগৌি নালম পতরতচি হলয় উলে। পয েটক ইবলন বতুিার তববরণী মথলক জানা 

যায় ময, এই শহর গঙ্গা ও করলিায়া নদীদ্বলয়র মলধ্য মকালনা স্থালন অবতস্থি তিে। অবশ্য মগৌি 

রাজে সম্পলকে তকংবদন্তীর অন্ত মনই। ত্রলয়াদশ-চতুদ েশ শিলকর মজনলদর গ্রলে প্রদি বণ েনা মথলক 

জানা যায় ময, মােদহ মজোর েক্ষ্মণাবিী মগৌলির অন্তর্ভ েক্ত তিে। ভতবষ্যপুরালণ বা তত্রকােলশষ গ্রলে 

মগৌিলক পুন্ড্র বা বলরন্দ্রর অন্তগ েি বলে উলল্লখ করা হলয়লি। পঞ্চলগৌলির সব েপ্রথম উলল্লখ পাওয়া যায় 

‘িজিরতঙ্গনী’ গ্রলে পরবিীলি বহু গ্রলে পঞ্চলগৌলির উলল্লখ পাওয়া যায়। ঐতিহাতসকলদর মলি 

মগৌি, সারস্বি, কলনৌজ, তমতথো ও উৎকে তনলয়ই এই পঞ্চলগৌি। মকালনা এক সময় মুতশ েদাবাদ, 

বীরভূম, বি েমালনর তকয়দংশ ও মােদহ মগৌলির অন্তগ েি তিে । এ তনতরলখ পতেিগণ নবাবগঞ্জলক 

মগৌলির অংশ তহলসলব মলন কলরন। 

মগৌিরাজ শশালের সময় (আনুমাতনক ৬০৬-৬৩৭ তি) মগৌলির অংশ তহলসলব চাঁপাইনবাবগঞ্জ িাঁর 

রালজের অন্তর্ভ েক্ত তিে। শশালের মৃতুের পর মগৌি রাজে সম্রাট হষ েবি েন ও িাঁর তমত্র কামরূপরাজ 

ভাস্করবম োর অিীলন চলে যায়। হষ েবি েলনর মৃতুের পর বতহিঃশত্রুর ক্রমাগি আক্রমলণর ফলে মগৌলির 

রাষ্ট্রীয় ও সামাতজক জীবলন ‘মাৎস্যন্যায়’ নালমর শিবষ েব্যাপী এক অন্ধকার ও অরাজক যুলগর সূচনা 

হয়। অষ্টম শিাব্দীর মাঝামাতঝ সমলয় মগৌি রালজে মাৎস্যন্যায় যুলগর অবসান ঘলট প্রথম পাে রাজা 

মগাপালের (আনুিঃ ৭৫০-৭৭০ তি) ক্ষমিালরাহলণর মাধ্যলম। বাংোয় পাে শাসন প্রায় তিন 

শিাব্দীকাে স্থায়ী হলয়তিে। এরপর কণ োটক মথলক আগি ও রাঢ় অঞ্চলে বসবাসকারী মসন বংশ 

মগৌলির তসংহাসন অতিকার কলর। 

 

গ. মুসতেম শাসনামলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ (১২০৪-১৭৫৭ তি): 

ভাগ্যালেষী তুতকে মসনাপতি ইখতিয়ারউতিন মুহম্মদ বখতিয়ার খেজী ১২০৪ তিস্টালব্দ নদীয়া জয় 

কলরন। এর মধ্য তদলয় বাংোয় মুসতেম শাসলনর সূচনা ঘলট। মুসতেম আমলে মগৌি নগরী 

‘েখলনৌতি’ (েক্ষণাবিী) নালম পতরতচতি োভ কলর। ইতেয়াস শাহী বংলশর শাসনামলে বাংোভাষী 



সমগ্র ভূখে ‘বাঙ্গাো’ নালমর একক রালষ্ট্রর অিীলন আলস। িলব মগৌি িথা বাংোর ইতিহালসর 

স্বণ েযুগ িরা হয় মহালসন শাহী বংলশর শাসনকােলক। আর স্বাভাতবকভালবই মগৌলির পাদভূতম তহলসলব 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জনপদ িখন অভাবনীয় মবষতয়ক সমৃতি অজেন কলর। মধ্যযুলগর বাংোর মরেষ্ 

নরপতি সুেিান আোউতিন মহালসন শাহর (১৪৯৩-১৫১৯ তি) রাজলেই মূেি চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

মগৌরলবর সলব োচ্চ তশখলর উপনীি হয়। আর মসই মগৌরলবর সাক্ষী তহলসলব আজও টিলক আলি মগৌলির 

তবখ্যাি মিাট মসানামসতজদ। 

১৫৭৬ তি: মুঘে সম্রাট আকবলরর বাংো তবজলয়র পর মথলক চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ উির ও পতিম 

বলঙ্গর মবতশরভাগ এোকা মুঘে সাম্রাজের্ভক্ত হয়। পূব ে ও দতক্ষণ বাংোর তকছু তকছু এোকায় িখন 

বার র্ভ ুঁইয়ারা মুঘেতবলরািী প্রতিলরাি গলি মিালেন। যা মহাক, মুঘে সুবাদারলদর মলধ্য শাহাজাদা 

মুহম্মদ সুজার (১৬৩১-৫৯ তি) মবশ তকছু কীতিে চাঁপাইনবাবগলঞ্জ রলয়লি। িাঁর কািারী বাতির 

ধ্বংসাবলশষ রলয়লি তশবগঞ্জ উপলজোর তফলরাজপুলর। িাঁর সময় মগৌলির পূব োঞ্চলে ইসোম িম ে 

প্রচালরর জন্য হযরি শাহ মনয়ামতুল্লাহ (রিঃ) এখালন আলসন। সুবাদার সুজা িাঁলক অিেন্ত সম্মালনর 

সালথ অভেথ েনা জানান। পলর শাহ মনয়ামতুল্লাহ মগৌি নগরীর উপকলে তফলরাজপুলর স্থায়ীভালব 

আস্তানা স্থাপন কলরন। 

সম্রাট আওরঙ্গলজলবর (১৬৫৮-১৭০৭ তি) পর মথলক মুঘে সাম্রাজে দুব েে হলয় পলি এবং িখন 

মথলক বাংো নবাবলদর অিীলন একটি স্বািীন রাজগনতিক সিার ময োদা মভাগ করলি থালক। নবাব 

মুতশ েদকুতে খালনর (১৭১৭-১৭২৭ তি) সময় বাংোর রাজিানী ঢাকা মথলক স্থানান্তর কলর মুতশ েদাবালদ 

তনলয় আসা হয় যা মভৌলগাতেক দূরলের তদক মথলক চাঁপাইনবাবগলঞ্জর অতিকির তনকটবিী। পূলব েই 

বো হলয়লি, নবাতব আমলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ এোকা নবাবলদর মৃগয়াভূতম তহলসলব মুতশ েদাবালদর 

অতভজাি মহলে মবশ পতরতচি হলয় ওলে এবং ‘নবাবগঞ্জ’ নামটি মূেি ঐ সমলয়ই জনতপ্রয়িা োভ 

কলর। 

 

ঘ. তিটিশ যুগ (১৭৫৭-১৯৪৭ তি): 

১৭৫৭ সালে পোশী যুলি রবাট ে ক্লাইলভর মনতৃোিীন তিটিশ ইস্ট ইতেয়া মকাম্পাতনর কালি নবাব 

তসরাজউলিৌোর পরাজলয়র মধ্য তদলয় বাংো-ভারলি ইংলরজ ঔপতনলবতশক শাসলনর বীজ মরাতপি 

হয়। বাংোর রাষ্ট্র, সমাজ ও অথ েনীতিলি মনতিবাচক রূপান্তর ঘলট এবং নবাতব আমলে মুতশ েদাবালদর 

পিাদভূতম তহলসলব চাঁপাইনবাবগঞ্জ ময গুরুে বহন করি, িালি ভাটা পলি। িলব এ কথাও সতিে 

ময, চাঁপাইনবাবগঞ্জ মজোয় বিেমালন আমরা ময গ্রামীণ ও শহুলর জনপদ কাোলমা মদখলি পাই িার 

তসংহভাগই তিটিশ যুলগ মিতর। অবশ্য নবাবগঞ্জ অঞ্চলের ইতিহাস খুব প্রাচীন হলেও নবাবগঞ্জ থানা 

শহর ও মহকুমা শহলরর ইতিহাস খুব মবতশ তদলনর নয়। ১৮১৩ তিস্টালব্দ পুতণ েয়া ও তদনাজপুর মজো 



মভলঙ্গ মােদহ মজো গঠিি হয়, তকন্তু ১৮৫৯ তিিঃ পয েন্ত এটিলক মকান কালেক্টলরর অিীলন মদয়া 

হয়তন। Mr. Ravan Showতিলেন মােদহ মজোর প্রথম মজো ম্যাতজলেট ও কালেক্টর। এ 

সময় তশবগঞ্জ ও কাতেয়াচক থানাদ্বয় অপরািপ্রবণ অঞ্চে তহলসলব কুখ্যাি তিে। নবাবগঞ্জ িখন 

তশবগঞ্জ থানার অিীলন একটি পুতেশ ফাঁতি তিে মাত্র। ১৮৭৩ তিিঃ মুলেফ মচৌতক তশবগঞ্জ মথলক 

নবাবগলঞ্জ স্থানান্ততরি হয় এবং িারও তকছুতদন পর ১৮৯৯ তিিঃ নবাবগঞ্জ থানায় উন্নীি হয়। থানা 

প্রতিত্ি হওয়ার পর মথলকই নবাবগঞ্জ ও িার পাশ্বেবিী থানাগুলো তনলয় একটি স্বিন্ত্র মহকুমা 

গেলনর পতরকল্পনা ও প্রয়াস চেলি থালক। ১৮৭৬ তিিঃ পয েন্ত নবাবগঞ্জ  অঞ্চে রাজশাহী মজোর 

অন্তর্ভ েক্ত তিে এবং ১৮৭৬-১৯০৫ তিিঃ সমলয় তবহালরর ভাগেপুলরর (তবভাগ) অন্তর্ভ েক্ত তিে। 

ইলিামলধ্য ১৯০৩ সালে ১২ জন ওয়াড ে কতমশনালরর সমেলয় নবাবগঞ্জ তমউতনতসপ্যাতেটি গঠিি হয়। 

১৯০৫ তিিঃ বঙ্গভলঙ্গর সময় িদানীন্তন পূব ে বাংো ও আসাম প্রলদশসহ এ অঞ্চেটি আবার অঞ্চে 

রাজশাহী তবভালগর অন্তর্ভ েক্ত করা হয়, যতদও িা মােদহ মজোর অন্তগ েি থালক। ১৯০৬ তিষ্টালব্দ 

নবাবগলঞ্জ সাবলরতজতে অতফস স্থাতপি হলে এখালন কম েিৎপরিা বৃতি পায়। সরকাতর কাজকলম ের 

সুতবিার জন্য ‘চাঁপাই’ গ্রালম অবতস্থি ডাকঘরটি ১৯২৫ সালে নবাবগঞ্জ শহলর স্থানান্তর করা হয় এবং 

িার নাম রাখা হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ। মস সময় মথলকই নবাবগঞ্জ শহর চাঁপাইনবাবগঞ্জ নালম প্রতসি 

হলয় উলে। 

 

ঙ. পাতকস্তান ও বাংোলদশ যুগ (১৯৪৭-বিেমান সময়): 

১৯৪৭ সালে ভারিতবভালগর সময় র োডতক্লফ মরালয়দাদ অনুসালর নবাবগঞ্জ এবং িার পাশ্বেবিী 

তশবগঞ্জ, নালচাে, মভাোহাট ও মগামস্তাপুর থানালক মােদহ মথলক তবতেন্ন কলর পূব ে পাতকস্তালনর 

রাজশাহী মজোর অন্তর্ভ েক্ত করা হয়। শাসন ব্যবস্থার সুতবিালথ ে ১৯৪৮ তিিঃ ১ো নলভম্বর রাজশাহী 

মজোর একটি থানা ও তদনাজপুলরর অন্তর্ভ েক্ত মপারশা থানাসহ একটি নতুন মহকুমার সৃতষ্ট হয় এবং 

নবাবগঞ্জ শহলর মহকুমা সদর দপ্তর স্থাতপি হয় । এই নতুন মহকুমার নাম রাখা হয় ‘নবাবগঞ্জ’। 

নবাবগঞ্জ মহকুমা মঘাতষি হওয়ার পর প্রথম মহকুমা প্রশাসক তহলসলব দাতয়ে পােন কলরন মসয়দ 

আহমদ মচৌধুরী, ইতপতসএস (১৯৪৮-১৯৪৯ তিিঃ)। 

১৯৮২ সালে িৎকােীন রাষ্ট্রপতি হুলসইন মুহম্মদ এরশাদ প্রশাসনলক জনগলণর মদার মগািায় মপৌুঁলি 

মদয়ার মঘাষণা তদলয় থানাগুলোলক উপলজো এবং মহকুমালক মজোয় রূপান্ততরি কলরন। এই 

পদলক্ষলপর কারলণ নবাবগলঞ্জর ৫টি থানা তশবগঞ্জ, নালচাে, মভাোহাট, মগামস্তাপুর ও নবাবগঞ্জ সদর 

উপলজোয় উন্নীি হয়। ১৯৮৪ সালের ১ মাচ ে নবাবগঞ্জ মহকুমালক আনু্াতনকভালব মজো মঘাষণা 

করা হয়। বাংোলদশ সরকালরর িৎকােীন স্বাস্থে ও জনসংখ্যা তবষয়ক মন্ত্রী মমজর মজনালরে এম. 

শামসুে হক চাঁপাইনবানগঞ্জ মজো উলদ্বািন কলরন। নবাবগঞ্জ মজোর প্রথম মজো প্রশাসক তনযুক্ত 

হন এ. মক. শামছুে হক। তিতন ০১.০৩.১৯৮৪ তিিঃ মথলক ০৮.০৮.১৯৮৫ তিিঃ পয েন্ত মজো 

প্রশাসলকর দাতয়ে পােন কলরন। মজোবাসীর দাতবর মুলখ ২০০১ সালের ১ো আগস্ট সরকাতরভালব 

নবাবগঞ্জ মজোর নাম পতরবিেন কলর চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাখা হয়। 



 

মুতক্তযুিকােীন তবলশষ ঘটনািঃ 

১৯৭১ সালে বাংোলদলশর স্বািীনিা যুলি চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসীর অংশগ্রহণ তিে সব োত্মক ও 

স্বিিঃস্ফূিে। স্থানীয় মুতক্তলযািা ও জনসািারলণর বীরেপূণ ে েিাইলয় মুতক্তযুলির মশষ পয োলয় 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরলক পাকবাতহনীর কবে মথলক মুক্ত করা সম্ভব হয়। ১০ তডলসম্বর িাতরলখ 

মুতক্তলযািারা মহানন্দা নদীর অপর পাি মথলক চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর দখলের জন্য অগ্রসর হন। 

কোলেন মতহউতিন জাহাঙ্গীর িৎকােীন মসক্টর কমাোর কাজী নুরুজ্জামালনর তনলদ েলশ প্রায় 

পঞ্চাশজন মযািার এই দলের মনতৃে মদন। মহানন্দা িীলরর বারঘতরয়া গ্রালম এলস  উপতস্থি  হলেও 

১৩ ই তডলসম্বলরর পূলব ে তিতন নদী পার হলয় শহলর প্রলবশ করলি পালরনতন। ঐতদন রালি কোলেন 

মতহউতিন জাহাঙ্গীর িাঁর বাতহনীলক তিনটি ভালগ তবভক্ত কলর শহর আক্রমলণর জন্য মপ্ররণ কলরন। 

তিতন তনলজ একটি অংলশর মনতৃলে থালকন এবং সহলযািালদরলক তনলয় গভীর রালি মহানন্দা 

মপতরলয় শহলরর উপকলে এলস উপতস্থি হন। মরহাইচর নামক স্থালন শত্রুলসনালদর সলঙ্গ িাঁর েিাই 

হয়। বীরদলপ ে যুি কলর কোলেন মতহউতিন জাহাঙ্গীর যখন পাকবাতহনী ও িালদর মদাসরলদরলক 

রণাঙ্গন মথলক পিাদপসরণ করলি বাধ্য করতিলেন, িখনই শত্রুর তনম েম বুলেট এলস িাঁর কপালে 

তবি হয়। শহীদ হন কোলেন মতহউতিন জাহাঙ্গীর। িাঁর বীরেপূণ ে েিাই ও সাহসী রণপতরকল্পনার 

কারলণ ১৪ ই তডলসম্বর িাতরলখ চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরলক মুতক্তলযািারা শত্রুমুক্ত করলি সক্ষম হন। 

শহীদ কোলেন মতহউতিনজাহাঙ্গীরলক ঐতিহাতসক মিাট মসানা মসতজদ প্রাঙ্গলণ সমাতিস্থ করা হয়। 

বীরলরেষ্ কোলেন মতহউতিন জাহাঙ্গীলরর বীরেগাঁথা অমর হলয় আলি চাঁপাইনবাবগঞ্জ িথা 

বাংোলদলশর মুতক্তপাগে জনগলণর হৃদলয়। 

 

মজো চাঁপাইনবাবগঞ্জিঃ 

১৯৮২ সালে িৎকােীন রাষ্ট্রপতি হুলসইন মুহম্মদ এরশাদ প্রশাসনলক জনগলনর দ্বারলগািায় মপৌুঁলি 

মদয়ার মঘাষণা তদলয় থানাগুলোলক উপলজো এবং মহকুমালক মজোয় রূপান্ততরি কলরন। এই 

পদলক্ষলপর কারলণ নবাবগলঞ্জর ৫ টি থানা তশবগঞ্জ, নালচাে, মভাোহাট,  মগামস্তাপুর ও নবাবগঞ্জ 

সদর উপলজোয় উন্নীি হয়। ১৯৮৪ সালের ১ ো মাচ ে নবাবগঞ্জ মহকুমালক আনু্াতনকভালব মজো 

মঘাষণা করা হয়। বাংোলদশ সরকালরর িৎকােীন স্বাস্থে ও জনসংখ্যা তবষয়ক মন্ত্রী মমজর 

মজনালরে এম. শামসুে হক চাঁপাইনবাবগঞ্জ মজো উলদ্বািন কলরন। নবাবগঞ্জ মজোর প্রথম মজো 

প্রশাসক তনযুক্ত হন এ. মক শামছুে হক। তিতন ০১.০৩১৯৮৪ তিিঃ মথলক ০৮.০৮.১৯৮৫ তিিঃ পয েন্ত 

মজো প্রশাসলকর দাতয়ে পােন কলরন। মজোবাসীর দাতবর মুলখ ২০০১ সালের ১ ো আগস্ট 

সরকারীভালব নবাবগঞ্জ মজোর নাম পতরবিেন কলর চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাখা হয়। 

 


