
এক নজরে শেীয়তপুে জজলা 

জেলা সৃষ্টির ইষ্টিহাসঃ- পদ্মার পললল গড়া, জেঘনার োয়ায় জঘরা, কীষ্টিিনাশা, পালং, আষ্টড়য়াল খাঁ, েয়ন্তী ইিযাষ্টি নিীর েলল 

েড়ালনা ঢাকা ষ্টিভালগর একটি প্রশাসষ্টনক অঞ্চল িিিোন শরীয়িপুর জেলার রলয়লে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ইষ্টিহাস। ইততহাস সমৃদ্ধ 

তিক্রমপুরেে দতিণাঞ্চল এিং প্রাচীনিতেশারলে ইতদলপুে পেগণাে তকছু অংশ তনরয় িততমান শেীয়তপুে জজলা গঠিত।  

জেলার নােকরণঃ- তিতশষ্ট সমাজ সংস্কােক ও তিটিশ তিরোধী আরদালরনে জনতা হাজী শেীয়ত উল্লাহে নালে নােকরণকৃি এ 

অঞ্চলটি পদ্মা নিীর িষ্টিলণ িদ্বীপ অঞ্চল পর্ িন্ত ষ্টিস্তৃি ‘িঙ্গ’(Vanga) রালেযর অধীলন ষ্টেল। এরপর ইষ্টিহালসর পষ্টরক্রোয় কখনও 

এটি ঢাকা ষ্টনয়ািলির অধীন, কখনও বৃহত্তর ফষ্টরিপুর জেলার োিারীপুর েহকুোর অন্তগ িি ষ্টেল। পরিিীলি ১৯৭৭ সারলে ৩ নরেম্বে 

মহকুমা এিং সি তরশষ ১৯৮৪ সারল এটি পৃথক জজলা তহরসরি আত্মপ্রকাশ করে। 

শেীয়তপুে জজলাে জেৌগতলক অিস্থানঃ 

 অিস্থানঃ-উত্তে অিাংশ ২৩.০১০ জথরক ২৩.২৭০ এিং  পূি ত দ্রাতিমাংশ  ৯০.১৩০ জথরক ৯০.৩৬০। 

 আয়তনঃ- ১১৮১.৫৩ িগ ত তক.তম। 

সীমানাঃ- এ জজলাে পূরি তঃ চাদপুে, পতিরমঃ মাদােীপুে, উত্তে-পূরি তঃ মুতিগঞ্জ, দতিরনঃ িতেশাল 

সীমান্তিতী জজলা সমূহঃ- চাদপুে, মাদােীপুু্, মুতিগঞ্জ, িতেশাল 

ভূপ্রকৃততঃ- শেীয়তপুে জজলাটি পদ্মা নদীে অিিাতহকায় একটি চে এলাকা। একানকাে মাটি খুি উি তে। এখারন প্রচুে মসলাে 

চাষ কো হয়, তিরশষ করে, কারলাতজো, ধতনয়া, সতেষা এ অঞ্চরল নাতেরকল, সুপাতে, জখজুে ও তালগাছ প্রচুে জরে। এ জজলাে 

কারলাতজো মধু খুিই তিখ্যাত। 

প্রধান নদ-নদীঃ- শেীয়তপুে জজলা কীতততনাশা নদীে তীরে অিতস্থত। এ জজলাে উরল্লখর াগ্য অসংখ্য নদীে মরে েরয়রছ 

পদ্মা, জমিনা, দামুতদয়া, আতেয়াল খাঁ। এ সকল নদীে অসংখ্য শাখা নদীও েরয়রছ। 

জলিায়ঃ- শেী ত়পুে  জলিা ়়ু আদ্র ত ও উষ্ণোিাপন্ন। জলিা ়়ুরত জমৌসুমী িা ়়ুপ্রিারহে প্রোি স্পষ্ট। জজলাে গড ়তাপমাত্রা 

১২ তডগ্রী জসলতস া়স জথরক ৩৫ তডগ্রী জসলতস া়স। গড ়বৃতষ্টপাত ২১০৫ তম তম.। এটি মূলত চে এলাকা। 

জীিবিতচত্রঃ- শেী ত়পুে জজলায় িন্য প্রানীরদে মরে ের র়ছ-জেঁকতশ া়ল, িাগডাসা, খাটাস, জিতজ, গুইসাপ, েক্তরচাষা, 

িাদুে ইতযাতদ। পাতখগুরলা হরে- শঙ্খতচল, দাড়কাক, ততলাঘুঘু, কাঠরঠাকো, লক্ষ্মীরেঁচা, কানাকু া়, ডাহুক, পানরকৌড়ী, োতশাতলক 

ইতযাতদ।এজজলায় ইতলশ, তচতল, জিা া়ল, পািদা ও মাগুে সহ অরনক প্রজাততে মাছ পাও া়  া ়। 

প্রশাসতনক তথ্যঃ 

 জনসংখ্যাঃ- জনসংখ্যা ১০৮২৩০০ জন। পুরুষঃ ৫৪৩৮৩৮ জন, মতহলাঃ ৫৩৮৪৬২ জন।  

      (সূত্রঃ- আদমশুমাতে তেরপাট ত ২০০১,  িাংলারদশ পতেসংখ্যান ব্যযরো।) 

 

তশিাে হােঃ- ৫৫.১৯%। 

 

 

 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%8C%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A7%80_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81


সংসদীয় আসন সংখ্যাঃ 

ষ্টনি িাচনী 

এলাকার/সংসিীয় 

আসলনর নাে 

সাংসলির নাে জফান ও ই-লেইল েন্তব্য 

২২১, শেীয়তপুে-০১ জমাঃ ইকিাল জহারসন, 

এমতপ 

০১৭১১৯৪৯৪৪৪ 

ikbalhossainapu1966@gm

ail.com 

 

 

২২২, শেীয়তপুে-০২ এ জক এম এনামুল হক 

শামীম, এমতপ 

০১৭১১৫৬০০৫৮ 

shameembdal@gmail.com 

 

উপমন্ত্রী, পাতনসম্পদ 

মন্ত্রণাল ়, িাংলারদশ। 

 

২২৩, শেীয়তপুে-০৩ 

 

নাতহম োজ্জাক, এমতপ ০১৭১৫০৪০৯৮৩ 

 

 

সংেতিত মতহলা 

আসন 

পােতেন হক তশকদাে, 

এমতপ 

০১৮১৯২২৬২২১ 

psikder13@gmail.com 

 

 

 

 

উপরজলাঃ- 

উপলেলার নাে উপলেলা জচয়ারম্যালনর নাে জফান ও ইলেইল 

শেীয়তপুে সদে জমাঃ আব্যল হারসম তফাদাে ০১৭১১৫৭১৬৫৬ 

 

জাতজো জমাঃ জমািােক তশকদাে ০১৭১১৫৪৯২২৬ 

নতিয়া এ জক এম ইসমাইল তশকদাে ০১৭১১৫২৬৭৯৬ 

akmismailhaq@gmail.com 

জেদেগঞ্জ জমাঃ হূমায়ন কিীে ০১৭৪০৮০০৬২২ 

 

ডামুডযা জমাঃ আলমগীে মাতি ০১৭১৬৮০২৭১৬ 

uzpchairdamudya@gmail.com 

জগাসাইেহাট ফজলুে েহমান ০১৭১১২৬৮৮৮৭ 

chairmangosairhat@mopa.gov.bd 

 

উপলেলা স্বাস্থ্য কেলেক্সঃ-৬টি। 

জপৌরসভাঃ- ৬ টি। 

ইউষ্টনয়ন পষ্টরষিঃ- ৬৫টি। 

http://shariatpur.gov.bd/bn/site/leaders/VN1z-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%83-%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8
http://shariatpur.gov.bd/bn/site/leaders/vwJL-%E0%A6%8F-%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%AE-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%B9%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%AE-%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BF
http://shariatpur.gov.bd/bn/site/leaders/vwJL-%E0%A6%8F-%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%AE-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%B9%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%AE-%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BF
http://shariatpur.gov.bd/bn/site/leaders/xzSA-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%95
http://shariatpur.gov.bd/bn/site/leaders/IGNm-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://shariatpur.gov.bd/bn/site/leaders/Ai6U-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%83-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE-%E0%A6%A4%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://shariatpur.gov.bd/bn/site/leaders/I7v9-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%83-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://shariatpur.gov.bd/bn/site/leaders/HVpH-%E0%A6%8F-%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%AE-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://shariatpur.gov.bd/bn/site/leaders/xFsI-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%83-%E0%A6%B9%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%B0
http://shariatpur.gov.bd/bn/site/leaders/WBlz-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%83-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9D%E0%A6%BF
http://shariatpur.gov.bd/bn/site/leaders/l5a1-%E0%A6%AB%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8


আিাসন/আশ্রায়ণ প্রকল্পঃ নরিালাখানা আশ্রায়ন প্রকল্প, লিীপুর আশ্রায়ণ প্রকল্প-১, লিীপুর আশ্রায়ণ প্রকল্প-২,িষ্টিণচর 

কাউষ্টনয়া কান্দা, চর জগাপালপুর আশ্রায়ণ প্রকল্প, জভিরগঞ্জ, জিড়া চাষ্টি আশ্রায়ণ প্রকল্প, েধ্য জকািালপুর আশ্রায়ণ প্রকল্প, চর োলালপুর 

আশ্রায়ণ প্রকল্প, জকালচষ্টর পািার আশ্রায়ণ প্রকল্প, 

আিশ ি গ্রােঃ পূি ি জকাটাপাড়া আিশ ি গ্রাে, খাস গাষ্টেপুর আিশ ি গ্রাে, িািরা আিশ ি গ্রাে, খাগগর আিশ ি গ্রাে, ধীপুর আিশ ি 

গ্রাে, সূধন্য েন্ডললর কাষ্টন্দ আিশ ি গ্রাে, িালহরচর আিশ ি গ্রাে । 

স্কুললর সংখ্াঃ 

 প্রাথষ্টেক ষ্টিদ্যাললয়র সংখ্াঃ-৬৯৮টি। 

 োধ্যষ্টেক ষ্টিদ্যাললয়র সংখ্াঃ-১২৫টি। 

কলললের সংখ্াঃ-১৭টি। 

ষ্টিশ্বষ্টিদ্যালয়লয়র সংখ্াঃ-১টি। 

জেষ্টিকযাল কলললের সংখ্াঃ-১টি। 

জেনালরল হাসপািাললর সংখ্াঃ- ১টি। 

ইততহাস ও ঐততহযঃ- 

মুষ্টিযুলদ্ধর স্মৃষ্টিঃ- েধ্যপাড়া স্মৃষ্টিস্তম্ভ, েষ্টহষালরর গণকির, আটিপাড়া স্মৃষ্টিস্তভ, শরীয়িপুলরর জকন্দ্রীয় শষ্টহি ষ্টেনার  

িশ িনীয় স্থ্ানঃ-জজড এইচ তসকদাে তিজ্ঞান ও প্রযুতক্ত তিিতিদ্যালয়, ধানুকাে মনসা িাতি, ফরতহজংপুে দুগ ত, িাহাদুল 

খতললুে েহমান তসকদারেে িাসস্থান, ব্যতিে হাট ঐততহযিাহী মসতজদ, োমসাধুে আশ্রম, রুদ্রকে মঠ, শীিপুে তালুকদাে িাতি জারম 

মসতজদ, সুরেিে দেিাে শেীফ, কতি অতুল প্রসাদ জসন ও তাে িাতি, কথা সাতহততযক আব্য ইসহাক এঁে িাতি, কতি ও োজতনতীতততিদ 

েথীন্দ্রকান্ত িটক জচৌধুেীে িাতি। 

ষ্টিলশষ উৎসিঃ-  

ধমীয় অনুষ্ঠানঃ এ অঞ্চরল মুসলমানগণ ঐততহযগতোরিই ধমীয় আচাে অনুষ্ঠান সম্পাদন করে থারক। ঈদুল তফতে ও ঈদুল আজহা। মহেেম মারসে ১০ 

তাতেখও মুসলমানগণ হ েত হাসান ও জহারসন (োঃ) এে স্মৃততরত মতস তয়া করে। তহন্দুরদে প্রধান অনুষ্ঠানগুরলাে মরে দূগ তা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, কাতল পূজা, 

স্বেস্বতী পূজা, কাতততক পূজা তিরশষোরি উরল্লখর াগ্য।  

জমলাঃ িাংলা নিিষ ত । ব্যিসায়ীগণ শুে হালখাতাে অনুষ্ঠান করে। জেদেগঞ্জ থানাে মতহষাে তদগম্বে সন্নযাসীে প্রাঙ্গরন তিশাল জমলা হয়। জমলা সপ্তাহ 

খারনক চরল। জজলাে সকল অঞ্চল হরত মানুষ এ জমলায় জ াগ জদয়। এ ছািা মরনাহে িাজাে ও অন্যান্য স্থারনও এ জমলা হয়। চচত্র সংক্রাতন্তরত 

জকাটাপািা (পালং), তিলাসখান, মরনাহে িাজাে, োমেদ্রপুে (রেদেগঞ্জ) জমলা িরস। মাি মারস পতিতসারে(নতিয়া) োম সাধুে জমলা িরস। 

সংস্কৃততঃ গ্রামীণ জীিরন পল্লী-গীতত প্রাধান্য তিস্তাে করে আরছ। জাতেগান,  াত্রা, কতিগান এ এলাকায় মারি মারি অনুতষ্ঠত হয়। গ্রামাঞ্চরলও সাংস্কৃততক 

অনুষ্ঠান, নাটক, একাতিকা প্রভৃতত মঞ্চাতয়ত হরে। একজন প্রখ্যাত নাট্যকারেে নাটরকে জচরয় পু ুঁতথ হরত িা প্রাচীন জলাকগাঁথা তেতত্তক জকান  াত্রা িা 

নাটক এখানকাে জনসাধােরণে মরে অতধক জেখাপাত করে। োজ াত্রা, রূপিান ও েতহম িাদশা প্রভৃতত জলাকগাঁথাে আরিদন এখারন প্রচুে।  

জখলাধুলাঃএ অঞ্চরলে আতদ জখলা হরে হা-ডু-ডু, জগাল্লাছুট, দাতিয়ািান্ধা, জষালকতি, মারি তল, মঙ্গলপাছা, উিাতন্ত িায়রস্কাপ, িউ জামাই, লুরকাচুতে, লুডু, 

পুতুল জখলা ইতযাতদ।  

ওেসঃ সুরেিরেে পীে জনাি জান শেীফ এে মাজারে প্রতত িছে মাি মারস শীতকারল ওেস হয়। ঢাকা, কুতমল্লা, িতেশাল জজলা হরত িহু মুতেদ এ ওেরস 

শেীক হয়। 

মূলফৎগঞ্জঃ মূলফৎগঞ্জ দেিাে শেীফ এ প্রতত িছে পীে জকিলা হ েত িািা মতজদ শাহ (েঃ) এে স্মৃতত সংেিণ ও তাঁে জেরখ  াওয়া মতজতদয়া 

ততেকাে আরশকগরণে চলাে পরথ সহায়তাে জন্য প্রতত িছে শীতকারল ওেস হয়। 

লাকাততাঃ লাকাততাপীে নওকতি শাহ জালালী’ে স্মৃতত েিারথ ত তাঁে মুতেদগণ প্রততিছে ৯ জপৌষ লাকাততা তশকদাে িাতি ওেস করেন। ওেরস িহু মুতেদান 

অংশগ্রহণ করে থারক। 

খিকোঃ প্রতত িছে কতলম উতিন শা’ে মাজারে তডরসম্বরেে পূতণ তমায় ওেস হয়। 

http://shariatpur.gov.bd/bn/site/tourist_spot/PKsm-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A1-%E0%A6%8F%E0%A6%87%E0%A6%9A-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F
http://shariatpur.gov.bd/bn/site/tourist_spot/sN4X-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF
http://shariatpur.gov.bd/bn/site/tourist_spot/5l4R-%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%9C%E0%A6%82%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97
http://shariatpur.gov.bd/bn/site/tourist_spot/6lZO-%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A0


তডঙ্গামাতনকঃ তিখ্যাত সাধু োমঠাকুরেে িাতি প্রততিছে ২৭, ২৮ ও ২৯ মাি কীততন হয়। তহন্দু - মুসলমান উেয় ধরম তে জলাকই এ কীততরন অংশ গ্রহণ 

করে থারক। 

পতিতসারে খানকারয় তচশততয়াঃ প্রতত িছে ১১ জপৌষ হরত ততন তদরনে ওেস হয়। এ ছািা পয়লা চজযষ্ঠ তাতেরখ হ েত শাহ্ সুতফ চসয়দ জগালাম মাওলা 

জহাসায়নী তচশতী শামপুেী (েঃ) িা শ্যামপুেী হুজুে এে আতিেতাি তদিস উপলরি জোরজ জমাকািস তদিস তহসারি পাতলত হয়। 

 

ক্ষুদ্র-নৃলগাষ্ীঃ- এ জেলায় ক্ষুদ্র-নৃলগাষ্ী জকান িথ্য জনই। 

 

ইততহাস ও ঐততহযঃ- 

ধানুকাঃ চন্দ্রমতন ন্যায় থূষণ হেচন্দ্র চূিামতন ও মহা মরহাপাোয় শ্রীযুক্ত িামাচেণ ন্যায় প্রভৃততে জেস্থান ধানুকায়।  

োজনগেঃ কীতততনাশা নদীরত তনমতজ্জত োজা োজিল্লরেে িাসস্থান এখারন তছল। 

জডামসােঃ এখানকাে কুন্ডু পতেিাে তিখ্যাত। োয় িাহাদুে জখতাি প্রাপ্ত তনতযানদ কুন্ডু ও উরপন্দ্র লাল কুি প্রখ্যাত ব্যতক্তত্ব। উরপন্দ্র লাল কুন্ডু পতিম িাংলা 

সেকারেে এককালীন মন্ত্রী তছরলন িরল জানা  ায়। এ ছািা সািা িাংলারদরশে প্রথম এম, এ গুরু প্রসাদ জসন এখারন জেগ্রহণ করেন। 

জকায়ােপুেঃ োয়সারহি েতন মতনগুপ্ত ও জকালকাতা হাইরকারট তে উতকল চিকুন্ঠচন্দ্র দাসগুরপ্তে জেস্থান। 

কুোতশঃ োজা োজিল্লরেে িংশধেগরণে জকউ জকউ এখারন িাস করেন িরল জানা  ায়। জিশ করয়কটি মতদে ও তশিতলঙ্গ মূততত এখারন আরছ। 

ব্যতিেহাটঃ তিখ্যাত হাট। এখারন জিশ করয়কটি তশিা প্রততষ্ঠান গরি উরঠরছ। জিশ করয়কটি পতেিােই এখারন তিতশষ্ট। পািিতী জদওরোগ গ্রারম 

িাংলারদরশে তিতশষ্ট তচত্র তশল্পী জদিদাস চক্রিতী- এে জেস্থান। তাঁে পুত্র জগৌতম চক্রিতীও িাংলারদরশে একজন তিতশষ্ট তচত্র তশল্পী। এখানকাে মসতজদ 

জজলাে সরি তাৎকৃরষ্টে মরে একটি। 

 রুদ্রকেঃ তিতশষ্ট স্থান। এখানকাে তহন্দুগণ জদশ তিোরগে পূরি ত তিরশষ ভুতমকা পালন করেন। এখানকাে মঠ তিখ্যাত। প্রতত িছেই এখারন সািম্বরে পূজা ও 

কীততন অনুষ্ঠান হরয় থারক। 

তচকতদঃ বৃটিশ জমানা হরতই এখারন একটি জদওয়ানী আদালত প্রতততষ্ঠত। একটি তিতশষ্ট জনপদ। 

মতহষােঃ দতিন তিক্রমপুরেে এককালীন প্রখ্যাত স্থান। চাদঁোয়, জকদাে োরয়ে তনরদ তরশ এখারন পানীয় জরলে জন্য করয়কটি তদতি খনন কো হরয়তছল 

িরল জানা  ায়। প্রতত িছে পরহলা চিশাখ হরত এখারন এক সপ্তারহে জমলা হয়। তদগম্বে সন্নাসীে মতদে ও এখারন েরয়রছ। সুপুতসদ্ধ চনয়াতয়ক গঙ্গাচেণ 

ন্যায় েরত্বে িাসস্থান। এছািা স্বাধীনতা সংগ্রারম অংশগ্রহণকােী  জিশ তকছু ব্যতক্তরত্বে জে এখারন। 

লাকাততাঃ জদশব্যাপী প্রতসতদ্ধ লােকােী তিপ্লিী তসোজ তশকদাে, তশল্পী শাতমম তশকদাে, তশল্পপতত ও ব্যিসায়ী  মতশহুে েহমান তশকদাে, নূরুল হক তশকদাে, 

লুৎফে েহমান তশকদাে, প্রখ্যাত সমাজকমী খান িাহাদুে খতললুে েহমান তশকদাে এখারন জেগ্রহণ করেন। এ গ্রারম কমপরি ১৫ জন ডাক্তাে, ১৫ জন 

ইতঞ্জতনয়াে,২৫জন প্রথম জশ্রণীে কম তকততা সহ প্রায় একশত স্নাতক ও স্নাতরকাত্তে তডতগ্র ধােী জাকুতেজীিী ও ব্যিসায়ী আরছন। এখারন জিাশ তকছু পুোতন 

ইমােত আরছ  া অন্তত দুইশত িছরে স্মৃতত িহন করে। 

ছয়গাঁওঃ জেরদেগঞ্জ থানাে অন্যতম তিতশষ্ট ঐততহাতসক স্থান। তিটিশ জমানায় এ গ্রারমে িহু তহন্দু জনতা স্বাধীনতা সংগ্রারম উরল্লখর াগ্য ভুতমকা জে\রছন। 

১৯৩০-৩৪ সারলে তদরক সন্ত্রাস দমারনে জন্য এখারন একটি বৃটিশ কযাম্প তছল জ খারন িহু তশখ জসনা তিটিশ সেকারেে তনরদ তরশ জমাতারয়ন কো হরয়তছল। 

িাংলারদরশে স্বাধীনতাে পে ছয়গাঁও িাংলা িাজাে নারম একটি তিতশষ্ট জনপদ গরি উরঠরছ। ইউতনয়রনে সকল কা তক্রম িততমারন িাংলািাজাে হারত 

পতেচাতলত হয়। খান িাহাদুে খতললুে েহমান তশকদারেে িাতি এখারনই অিতস্থত। 

তদগে মতহষখালীঃ পাতকস্তান জমানাে জাতীয় পতেষদ সদস্য (এম.এন.এ) তিতশষ্ট োজনীততক ও এডরোরকট জনাি আিদুে েহমান িকাউল এিং 

িাংলারদশ সেকারেে এককালীন আইতজতপ (পুতলশ মহাপতেদশ তক) এিং ২০০৬ সারলে তত্বািধায়ক সেকারেে অন্যতম উপরদষ্ট জনাি এম আতজজুল 

হরকে জেভুতম। এখারন তিতশষ্ট জনরনতা ও প্রাক্তন জাতীয় পতেষদ সদস্য জনাি আতিদুে জেজা খানও জেগ্রহণ করেন। 

মনুয়াঃ িাংলারদশ সেকারেে সারিক সতচি জনাি এ, মততন খান, তিতশষ্ট সমাজকমী আতজজুল হক মতল্লক, ছয়গাঁও ইউতনয়রনে িহু িছে জচয়ােম্যান পরদ 

দাতয়ত্বপালনকােী জনাি আিদুল আতজজ ভুঞা ও আিদুল কতেম জমাল্লাে জে স্থান। এখানকাে জিালপাি তিখ্যাত। 

োমেদ্রপুেঃ তিতশষ্ট স্থান, িততমান জেদেগঞ্জ সদে  জপৌেসোে অংশ। তিতশষ্ট কমুযতনষ্ট জনতা শাতন্ত জসন এিং অরুনা জসরনে িাসস্থান এখারন। জপৌেসোে 

জচয়ােম্যান জনাি আিদুল হাই এে জে স্থান। এখানকাে জকারকালা মসতজদ অনুপম জসৌদর তে প্রতীক। 

ডামুডযাঃ তিখ্যাত নদী িদে ও ব্যিসা জকন্দ্র। তিতশষ্ট জনরনতা এিং িাংলারদরশে স্বাধীনতা আরদালরনে অন্যতম সংগঠক আিদুে োজ্জাক এখারন জেগ্রহণ 

করেন। অপে সংসদ সদস্য জনাি আওেঙ্গরজি, উপমহারদরশে তিতশষ্ট িীমাতিদ জনাি জখাদাব্ক্স, এককালীন সাংসদ জনাি ইতঞ্জতনয়াে ফারুক আলম 

ছািাও িহ গণ্যমান্য ব্যতক্ত এখারন জেগ্রহণ করেন। 

করনিেঃ জতমদাে শ্রীযুক্ত কামাখ্যা চেন চররাপাোরয়ে িাসস্থান। তিটিশ জমানা হরত এখারন একটি তহতসল অতফস আরছ। তিতশষ্ট সমাজ কমী ও 

োজনীততক জনাি জশখ আলী আশোফ এিং জনরনতা জসতলম তময়াে জেস্থান। 

 তসোডযাঃ শ্রীযুক্ত আশুরতাষ েরাচা ত ও চশরলন্দ্র নাথ োয় আই.তস,এক কালীন পতিম িঙ্গ সেকারেে মূখ্য সতচি এখানকাে তসোডযা গ্রারম জেগ্রহণ 

করেন । এ গ্রারমে জচৌধুেী পতেিাে তিখ্যাত। 

হাটুতেয়াঃ এককারল তিমাে জিশন তছল। এখানকাে কাতলিাতি ও সখালুতলাে দূগ তা প্রতসদ্ধ। জকালকাতাে ঠাকুে িংশীয় জতমদাে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরেে 

জতমদাতে কাচাতে এখারন এখন ও আরছ। তিতশষ্ট ব্যিসায়ী ও সমাজকমী জনাি শামসুে েহমান (শাহজাদা তময়া),তিটিশ জমানাে তিতশষ্ট মুসতলম জতমদাে 

জসকাদাে আলী জচৌধুেী ও তাে পুত্র েওশন আলী জচৌধুেীে জেস্থান। এখানকাে জতমদাে নওয়াি আলী জচৌধুেী ও তিতশষ্ট ব্যতক্তত্ব। 



ধানকাঠিঃ িহু কায়স্থ েদ্ররলারকে িাসস্থান। এখানকাে কালী প্রসাদ োয় ও তাে িগ্নী জাহ্নিী জচৌধুেীে প্রখ্যাত ব্যতক্ত। তিতশষ্ট ব্যিসায়ী ও সমাজকমী আব্যল 

কালাম আজারদে জেস্থান। 

 ইতদলপুেঃ এককারলে তিখ্যাত পেগণাে নাম। এখানকাে জতমদােগণ িাংলাে তিতশষ্ট ব্যতক্ত তছরলন। তিতশষ্ট তশিাতিদ কালী প্রসন্ন জিাষ, সাধনা 

ঔষধালরয়ে প্রততষ্ঠাতা জ ারগশচন্দ্র জিারষে জেস্থান। িাংলাে তিতশষ্ট কন্ঠ তশল্পী গীতা দরত্তে তপতৃভূতম। 

জলানতসংঃপূরি ত জলানতসং একটি থানা তছল। জদশখ্যাত জিাশ করয়কজন ব্যতক্তরত্বে জেস্থান এই গ্রাম। এখানকাে জডপুটি িাতি তিখ্যাত। োয় িাহাদুে অেয় 

চেণ দাস, োেরতে স্বাধীনতা আরদালরনে অন্যতম পতথকৃত কালাপাতন জোগকােী পুতলন তিহােী দাস, চিজ্ঞাতনক জগাপাল চন্দ্র েরাচা ত সহ এখারন 

জেগ্রহণকােী জিশ করয়কজন ব্যতক্ত তারদে কম তকারিে জন্য সুখ্যাতত অজতন করেরছন। 

তসেঙ্গলঃ িােভূঞারদে প্রোিরক নস্যাত কোে মানরস সম্রাট আকিে তাে পুত্র জসতলম (জাহাঙ্গীে) জক এখারন জপ্রেণ করেতছরলন। তততন এখারন একটি 

জসনাতনিাস স্থাপন করেন। জসতলরমে নামানুসারে এ গ্রারমে নাম পূরি ত তছল জসতলম নগে। পরে ইহা তসেঙ্গরল পতেণত হয় ঔপন্যাতসক আব্য ইসহারকে 

জেস্থান। এে পারশই সাতপাি গ্রারম তিতশষ্ট তচতকৎসাতিদ, সমাজকমী এিং এককালীন জাতীয় পতেষদ সদস্য ডাঃ জক এ জতলল জেগ্রহণ করেন। 

  

কানুেগাঃ কতি জগাতিদ োয় ও তাে ভ্রাতা িঙ্গ তিখ্যাত ঢাকা জজরকারট তে উতকল আনদ চন্দ্র োয় এে জেস্থান। 

মশুোঃমহা মরহাপাোয় তাতেনী চেণ তশরোমনীে জেস্থান। এখারন উপমহারদরশে বৃহত্তম তশিতলঙ্গ মূততত পাওয়া জগরছ। 

ফরতজঙ্গপুেঃ প্রাচীন নাম শ্রনগে। মুিল জসনাপতত োজ মানতসংহ  খন তিক্রমপুে আক্রমণ করেন তাখন তাে সহর াগী জ াদ্ধাগণ এখানকাে োজাতসকদাে 

োয় কতৃতক পোস্ত হরয় শ্রীনগরে আশ্রয় তনরয়তছরলন। মানতসংহ তারদেরক উদ্ধারেে জন্য তাে জসনািাতহণী জপ্রেণ করেন। ফরল প্রচি যুদ্ধ সংিঠিত হয়। 

জকদাে োয় এ যুরদ্ধ আহত হরয় মৃতযমুরখ পততত হন। জয় তচহ্ন স্বরুপ মানতসংহ শ্রীনগরেে নাম পতেিততন করে ফরতজঙ্গপুে োরখন। ইহা তিখ্যাত জজযাতততি তদ 

মদন জমাহন তিদ্যাভূষরণে জেস্থান। এখারন নাককাটা িাসুরদরিে প্রস্থে মূততত আরছ। 

মগেঃ প্রখ্যাত কতি ও গীততকাে অতুল প্রসাদ জসরনে জেস্থান। 

েজানগেঃ চিদ্য প্রধান স্থান। ফতেদপুরেে ইততহাস জলখক আনদ চন্দ্র োয়, ঢাকাে ইততহাস জলখক  তীন্দ্র নাথ োয় ও ঢাকাে তিতশষ্ট উতকল োজনীকান্ত 

গুপ্ত এরদে জেস্থান। এখানকাে অেয়া ও তশিতলঙ্গ তিখ্যাত। 

শ্রীপুেঃ পূরি ত চাঁদোয় ও জকদাে োরয়ে িাসস্থান তছল। 

জকদােপুেঃ জকদাে োয় এখারন িাসস্থান চতেী কেরত জচরয়তছরলন। তকছু কাজ সমাপানারন্ত তাে মৃতুয হওয়ারত উহ পতেতযক্ত হয়। িাতিে চতষ্পারিত জ  

পতেখা খনন কেরত তছরলন তাে েগ্নািরশষ এখনও তিদ্যমান। ইহারক জকদাে োরয়ে িাতিে জিি িরল। 

উপসীঃ িািণ জতমদাে তাো প্রসন্ন েরাচার তে িাসস্থান। এখানকাে উচ্চ তিদ্যালয়টি জিশ প্রাচীন ও নামকো। 

তডঙ্গামাতনকঃ জগালক চন্দ্র সাি তরেৌম ও শ্রীযুক্ত কাতল তকরশাে স্মৃতত েত্ন মহাশরয়ে িাসস্থান। এখারন োমসাধুে আশ্রম তিখ্যাত  । 

কাতততকপুেঃ পূরি ত একটি পেগনাে নাম তছল জহাগলা। এ নারম জ  স্থান পতেতচত তাে প্রকৃত নাম জহাগলী। প্রখ্যাত মুসতলম জতমদাে জচৌধুেী পতেিারেে 

িাসস্থান। এক কালীন পূি ত পাতকস্তান মন্ত্রী পতেষরদে সদস্য আলহাজ্ব তগয়াস উতিন আহমদ জচৌধুেীে জেস্থান। জব্য সম্ভ্রান্ত িািণ ও চিরদ্যে িাসস্থান। 

তিতশষ্ট জতমদাে জমজিাহ উতিন জচৌধুেী, োয় িাহদুে োয়রমাহন জসন ও শ্রীমন্ত কুমাে দাস গুপ্ত এরদে জেস্থান। তশল্পপতত ও তশিানুোগী জয়নুল হক 

তশকদাে ও প্রাক্তন এমতপ এম.এ জেজা এখারন জেগ্রহণ করেন। 

চেআত্রাঃ তিখ্যাত স্থান। এখানাকাে অরনক অঞ্চলই আজ প্রমত্তা পদ্মাে গরেত তিলীন। তিটিশ সেকাে কতৃতক খান সারহি উপাতধরত ভূু়ুষত এিং 

পাতকস্তারনে প্রততষ্ঠাকাললীন সমরয়ে জাতীয় পতেষদ সদস্য খান সারহি আিদুল আতজজ মুনতশ এখারন জেগ্রহণ করেন। তিতশষ্ট তশিাতিদ ড.এ জক এম 

ফজলুল হরকে জেস্থান ও এখারনই। 

নওপািাঃ িাংলারদশ সেকারেে সারিক িাতণজয সতচি জনাি তফরোজ আহরমদ এিং জদ তারন তনযুক্ত িাংলারদরশে োষ্ট্রদূত জনাি  জগালাম জমাহাম্মরদে 

জেস্থান। পদ্মা নদীরত তিলীন হওয়া এিং পরে আিাে জজরগ ওঠা একটি িতধ তষ্ণু জনপদ। 

পাইকপািাঃ তিতশষ্ট তশিাতিদ আব্যল ফাোহ মুহাম্মদ আিদুল হক ফতেদী এিং তাঁে জ াগ্য সন্তান িাংলারদশ সেকারেে সারিক জকতিরনট সতচি জনাি 

আতাউল ( জজলাে একমাত্র তসএসতপ) এে জেস্থান। 

জমাক্তারেে চেঃতিতশষ্ট োজনীততক ও িায়ান্নে োষা আরদালরনে তিতশষ্ট ছাত্ররনতা ও সারিক পাতকস্তান জাতীয় পতেষরদে এম,এস,এ, ডাঃ জগালাম 

মাওলাে জেস্থান। 

 সুরেিেঃ জদশখ্যাত স্থান। এ স্থারনে নারম সিতজ ডাটা আরছ। প্রাচীন নদীিদে। এখানকাে তিখ্যাত পীে জান শেীফ এ মাজারে প্রতত িছে শীতকারল 

ওেস হয়। 

 মূলফতগঞ্জঃ তিখ্যাত িদে ও হাট। তিতশষ্ট োজনীততক ও সমাজকমী জনাি আিদুল কতেম জদওয়ান (মনাই জদওয়ান) এে জেস্থান। 

িারহে তদিীে পািঃতিতশষ্ট মুতক্তর াদ্ধা ও জাতীয় সংসরদে সদস্য করণ তল শওকত আলীে জেস্থান। 

কলুকাঠিঃতিতশষ্ট োজনীততক ও িাংলারদশ সেকারেে প্রাক্তন  প্রততমন্ত্রী জনাি টি,এম তগয়াসউতিন এিং তিতশষ্ট চাট তাড ত একাউরনরটন্ট জনাি জমাঃ সাইদুে 

েহমান, এনতিআে এে সারিক সদস্য (কে) জনাি এ, এস. জতহে জমাহাম্মদ , ডাঃ আলমগীে মতত প্রমুখ এে জেস্থান। 

তিলাসপুেঃ তিতশষ্ট তশিাতিদ ও এককালীন পূি তপাতকস্তান  প্রারদতশক পতেষদ সদস্য জনাি আিদুে েতশদ খতলফাে জেস্থান। তিতশষ্ট ব্যিসায়ী জমাঃ 

ইউনুস খতলফা ও এখারন জেগ্রহণ করেন। 

কতিোজ কাতদঃ তিতশষ্ট োজনীততক ও প্রাক্তন জাতীয় সংসদ সদস্য আতমনুল ইসলাম দারনশ তময়াে জেস্থান। 

িি মুলনাঃ তিতশষ্ট জপাষাক তশল্প কােখানাে মাতলক, োজনীততক ও ব্যিসায়া জনাি জমািােক আলী তশকদারেে জেস্থান। 

িি জগাপালপুেঃ তিতশষ্ট োজনীতত জনাি মাষ্টাে মতজব্যে েহমান এিং জদরশে তিতশষ্ট তনম তাত প্রততষ্ঠান জমসাস ত মাসুদ এি জকাং এে ম্যারনতজং ডাইরেক্টে 

জনাি মাকসুদুেল হক তসোজী মাসুদ এে জেস্থান। 

মাতিে িাটঃ ঢাকা-শেীয়তপুরেে জগট ওরয়। মাওয়া হরত সকল স্পীটরিাট, লঞ্চ, জফতে, রলাে এখারন এরস তেরি। একটি ব্যস্ত নদী িদে। 

 



িাংলালিলশর োনষ্টচলে ষ্টনে জেলঃ 

 

 

ঢাকা ষ্টিভালগর োনষ্টচলে ষ্টনে জেলঃ 

 

 

ষ্টনে জেলার োনষ্টচেঃ  

 

 


