পাংশা,
কালুখালী
বািলয়াকান্দী উপেজলা
The history of the Rajbari …
রাজবাড়ী েজলার ইিতহাস
বাংলােদেশর মধ্যাঞ্চেলর ঢাকা
িবভােগর অর্ন্তগত রাজবাড়ী একিট
অন্যতম েজলা । এ েজলার আয়তন ১২০৪
বর্গ িকেলািমটার। পৃিথবীর
২৩০৩৫′-২৩০৫৫′ উত্তর অক্ষাংশ এবং
৮৯০০৯′-৮৯০৫৫′ পূর্ব দ্রািঘমাংেশ এ
েজলার অবস্থান।
রাজবাড়ী েজলার উত্তের পাবনা,
দক্িষেণ ফিরদপুর ও মাগুরা, পূর্েব
মািনকগঞ্জ, পশ্িচেম কুষ্িটয়া এবং
িঝনাইদহ েজলা। নদী িবেধৗত পদ্মার
পিল মািট িদেয় এই েজলার
অিধকাংশ ভূিম গিঠত। এ েজলার
প্রধান নদীগুেলা হল, পদ্মা, গড়াই, হড়াই ও
চন্দনা। এ েজলার বার্িষক সর্েবাচ্চ গড়
তাপমাত্রা ৩৫.৮০ েসলিসয়াস এবং
সর্বিনম্ন ১২.৬০ েসলিসয়াস। বার্িষক
বৃষ্িটপাত ২১০৫ িমিম। বাতােসর
আর্দ্রতা ৭৫%।
েজলার নামকরেণর ইিতহাস
েকান এক রাজার বাড়ীেক েকন্দ্র
কেরই এ েজলার নামকরন হয় রাজবাড়ী।
তেব কখন েথেক বা েকান রাজার
নামানুসাের এ েজলার নামকরন করা
হেয়েছ তার সুিনর্িদষ্ট ঐিতহািসক
েকান তথ্য পাওয়া যায়িন। যতটুকু পাওয়া
েগেছ তােতও রেয়েছ নানা সংশয়।
বাংলার েরল ভ্রমণ পুসত্মেকর
(এল.এন.িমশ্র প্রকািশত ইস্ট েবঙ্গল

ও

েরলওেয় ক্যালকাটা ১৯৩৫) ১০৯ পৃষ্ঠায়
রাজবাড়ী সম্বন্েধ েয তথ্য পাওয়া
যায় তােত েদখা যায় ১৬৬৬
খ্িরস্টাব্েদ নবাব শােয়স্তাখান
ঢাকায় সুবাদার িনযুক্ত হেয় আেসন। এই
সময় এই অঞ্চেল পর্তুগীজ জলদস্যুেদর
দমেনর জন্েয িতিন সংগ্রাম শাহ্েক
নাওয়ারা প্রধান কের পাঠান। িতিন
রাজবাড়ীর বািনবহেত স্থায়ীভােব
বসবাস করেতন এবং লালেগালা নামক
স্থােন দুর্গ িনর্মাণ কেরন। এই
লালেগালা দুর্গই রাজবাড়ীর কেয়ক
িকেলািমটার উত্তের বর্তমান
লালেগালা গ্রাম। সংগ্রাম শাহ্ ও তার
পিরবার পরবর্তীেত বািনবেহর
নাওয়ারা েচৗধুরী িহসােব পিরিচত
হেয় ওেঠন। েলাকমুেখ প্রচিলত এবং
এল.এন.িমশ্র উক্ত পুস্তেক উল্েলখ করা
হেয়েছ রাজা সংগ্রাম শােহর রাজ
কারবার বা রাজকাচারী ও প্রধান
িনয়ন্ত্রনকারী অিফস বর্তমান
রাজবাড়ী এলাকােক কাগেজ কলেম
রাজবাড়ী িলখেতন। ঐ পুস্তেকর
েশেষর পাতায় েরলওেয় স্েটশন
িহেসেব রাজবাড়ী নামিট িলিখত
পাওয়া যায়। ঐিতহািসক আনন্দনাথ
রায় ফিরদপুেরর ইিতহাস পুস্তেক
বািনবেহর বর্ণনায় িলেখেছন
নাওয়ারা েচৗধুরীগণ পাঁচথুিপ েথেক
প্রায় ৩০০ বছর পূর্েব বািনবহ এেস বসবাস
শুরু কেরন। বািনবহ তখন জনাকীর্ণ স্থান।
িবদ্যাবািগশ পাড়া, আচার্য পাড়া,
ভট্টাচার্য পাড়া, েশনহািটপাড়া,
বসুপাড়া, েবেনপাড়া, নুেনপাড়া
িনেয় িছল বািনবহ এলাকা।
নাওয়ারা েচৗধুরীগেণর বাড়ী
স্বেদশীগেণর িনকট রাজবাড়ী নােম

অিভিহত িছল।
এছাড়াও মতান্তের এ েজলার এক
রাজা সূর্য কুমােরর নামানুসাের
রাজবাড়ীর নামকরণ হয়। রাজা সূর্য
কুমােরর িপতামহ প্রভুরাম নবাব
িসরাজ-উদ-েদৗলার রাজকর্মচারী
থাকাকালীন েকান কারেণ
ইংেরজেদর িবরাগভাজন হেল
পলাশীর যুদ্েধর পর লক্ষীেকাল এেস
আত্মেগাপন কেরন। পের তার পুত্র
দ্িবেগন্দ্র প্রসাদ এ অঞ্চেল জিমদারী
গেড় েতােলন। তারই পুত্র রাজা সুর্য
কুমার ১৮৮৫ সােল জনিহতকর কােজর
জন্য রাজা উপািধ প্রাপ্ত হন।
অন্যিদেক রাজবাড়ী েরল স্েটশন
স্থািপত হয় ১৮৯০ সােল। িঠক একই সমেয়
এ েরল স্েটশন এর নামকরণ করা হয়
রাজবাড়ী েরলওেয় স্েটশন। িবিভন্ন
তথ্য অনুযায়ী জানা যায় রাজবাড়ী
েরল স্েটশন এর নামকরণ রাজা সূর্য
কুমােরর নামানুসাের করার দািব
েতালা হেল বািনবেহর জিমদারগণ
প্রবল আপত্িত েতােলন। উল্েলখ্য
বর্তমােন েয স্থানিটেত রাজবাড়ী
েরল স্েটশন অবস্িথত উক্ত জিমর
মািলকানা িছল বািনবেহর
জিমদারেদর। তােদর প্রিতবােদর
কারেনই স্েটশেনর নাম রাজবাড়ীই
েথেক যায়। এই সকল িবশ্েলষণ েথেক
ধারণা করা হয় রাজবাড়ী নামিট বহু
পূর্ব েথেকই প্রচিলত িছল। এলাকার
নাওয়ারা প্রধান, জিমদার,
প্রিতপত্িতশালী ব্যক্িতগণ রাজা বেল
অিভিহত হেতন। তেব রাজা সূর্য কুমার ও
তার পূর্ব পুরুষগেণর লক্ষীেকােলর
বাড়ীিট েলাকমুেখ রাজার বাড়ী
বেল সমািধক পিরিচত িছল। এভােবই

চেল আেস আজেকর এই সমৃদ্ধ েজলািটর
নাম।
েজলা গঠেনর প্েরক্ষাপটঃ
বর্তমান রাজবাড়ী েজলা িবিভন্ন সময়
িবিভন্ন েজলার অমত্মর্ভূক্ত িছল। ১৭৬৫
সােল ইংেরজরা বাংলা, িবহার ও
উিড়ষ্যা েদওয়ানী লােভর পর উত্তর
পশ্িচম ফিরদপুর (বর্তমান রাজবাড়ী
েজলার িকয়দংশ) অঞ্চল রাজশাহীর
জিমদারীর অমত্মর্ভূক্ত িছল। নােটার
রাজার জিমদারী িচহ্ন িহেসেব
রাজবাড়ী েজলার েবলগািছেত
রেয়েছ সানমঞ্চ, েদালমঞ্চ।
পরবর্তীেত এিট এক সময় যেশার েজলার
অংশ িছল। ১৮০৭ সােল ঢাকা
জালালপুেরর েহড েকায়ার্টার
ফিরদপুের স্থানামত্মর করা হয় এবং
পাংশা থানা ফিরদপুেরর অমত্মর্ভূক্ত
হয়। ১৮১১ সােল ফিরদপুর েজলা সৃষ্িট
হেল রাজবাড়ীেক এর অমত্মর্ভূক্ত করা
হয়। এছাড়াও রাজবাড়ী েজলার
বর্তমান উপেজলাগুিল অতীেত
িবিভন্ন সমেয় িবিভন্ন েজলার
অমত্মর্ভূক্ত িছল। পাংশা থানা এক সময়
পাবনা েজলার অংশ িছল। ১৮৫৯
সােল পাংশা ও বািলয়াকান্িদ
নবগিঠত কুমারখালী মহকুমার অধীেন
েনয়া হয়। ১৮৭১ সােল েগায়ালন্দ
মহকুমা গিঠত হেল পাংশা ও
রাজবাড়ী এই নতুন মহকুমার সঙ্েগ যুক্ত হয়
এবং রাজবাড়ীেত সদর দফতর স্থািপত
হয়।
১৯৮৩ সােল সরকার প্রশাসিনক
িবেকন্দ্রীকরেণর মাধ্যেম প্রিতিট
থানােক মান উন্নীত থানায়
রূপামত্মিরত করেল রাজবাড়ীেক মান
উন্নীত থানা েঘাষণা করা হয়। ১৯৮৩

সােলর ১৮ই জুলাই েথেক সরকার
অধ্যােদশ জারী কের সকল মান উন্নীত
থানােক উপেজলায় রূপামত্মিরত করার
ফেল রাজবাড়ী উপেজলা হয়। অবেশেষ
১৯৮৪ সােলর ১ মার্চ সকল মহকুমা েজলা
িহেসেব েঘাষণা করা হয়। েস েথেক
রাজবাড়ী েজলায় রূপামত্মিরত হয়।
উপেজলা ও ইউিনয়ন সমুহঃ
রাজবাড়ী েজলায় ৫ িট উপেজলার
অিধেন সর্বেমাট ৪২ িট ইউিনয়ন রেয়েছ।
এছাড়াও রেয়েছ ৪ িট থানা। এ
েজলায় উপেজলাগুেলা হল, রাজবাড়ী
সদর, েগায়ালন্দ, পাংশা, কালুখািল ও
বািলয়াকান্িদ।
এর মধ্েয রাজবাড়ী সদর উপেজলায়
রেয়েছ ১৪ িট ইউিনয়রন যথাঃ
িমজানপুর, বরাট, পাঁচুিরয়া,
শিহদওহাবপুর, সুলতানপুর, রামকান্তপুর,
মূলঘর, খানগঞ্জ, খানখানাপুর, চন্দনী,
বািনবহ, দাদশী, বসন্তপুর ও আলীপুর
ইউিনয়ন।
েগায়ালন্দ উপেজলায় রেয়েছ ৪ িট
ইউিনয়ন যথাঃ েদৗলতিদয়া, েদবগ্রাম,
েছাটভাকলা ও উজানচর।
পাংশা উপেজলায় রেয়েছ ১০ িট
ইউিনয়ন যথাঃ বাহাদুরপুর, হাবাসপুর,
যশাই, মাছপাড়া, বাবুপাড়া, েমৗরাট,
কিলমহর, শিরষা, কসবামাজাইল ও
পাট্টা ইউিনয়ন।
কালুখালী উপেজলায় রেয়েছ ৭ িট
ইউিনয়ন যথাঃ সাওরাইল,
েবায়ািলয়া, কািলকাপুর, মৃগী,
মাজবাড়ী, রতনিদয়া ও মদাপুর ইউিনয়ন।
বািলয়াকান্িদ উপেজলায় রেয়েছ ৭
িট ইউিনয়ন যথাঃ ইসলামপুর, নারুয়া,
নবাবপুর, বহরপুর, জংগল, জামালপুর ও
বািলয়াকান্িদ।

