
 জেলার সৃষ্টির ইষ্টিহাস 

ইস্ট ইষ্টিয়া জকাম্পাষ্টি ষ্টিষ্টির বািশাহ ষ্টিিীয় শাহ আলমের কাছ জেমক ১৭৬৫ ষ্টিস্টামে বাাংলা, ষ্টবহার, উষ্টিষ্যার 

জিওয়ািী লাভ কমরি। এই জিওয়ািীমক প্রেে রােস্ব প্রশাসি ষ্টহমসমব অষ্টভষ্টহি করা যায়। জস সেয় মুষ্টিগঞ্জ ঢাকা 

জেলার অাংশ ষ্টছমলা। ১৭৬৯ ষ্টিস্টামে ষ্টেিঃ ষ্টেমেলটি স্বাধীিভামব রােস্ব প্রশাসি পষ্টরচালিা করমি োমকি। ষ্টিষ্টি 

সমব বাচ্চ েষ্টেিাষ্টর োককারীমির অনুকুমল েহালগুমলা ষ্টলে ষ্টিময় ষ্টছমলি। এষ্টিমক ষ্টলে প্রাপ্ত েষ্টেিারগণ আবার সাব 

ষ্টলে ষ্টিমি োকমলি। স্বাভাষ্টবকভামবই রােস্ব প্রশাসমি ষ্টবশৃঙ্খলা জিখা জিয়। ১৭৭৬ জেমক ১৭৮১ ষ্টিস্টাে পয বন্ত 

প্রামিষ্টশক কাউষ্টিল কাে কমর। 

  

ঢাকা কামলক্টমটর আওিায় ১৯৪৭ সামল মুষ্টিগঞ্জ েহকুো সৃষ্টস্ট হয়,েিাব জক এস এইচ জচৌধুষ্টর ই ষ্টপ ষ্টস এস 

মুষ্টিগমঞ্জর প্রেে এস ষ্টে ও ষ্টছমলি। েিাব জচৌধুরী ২২-০৮-১৯৪৭ জেমক ১৭-০৭-১৯৪৯ পয বন্ত এস ষ্টে ও পমি 

িাষ্টয়ত্ত পালি কমরি। ১৯৮৪ ষ্টিস্টামে মুিষ্টশগঞ্জ জেলা জ াযণা করা হয়।এর আমগ জেলার প্রশাসষ্টিক কাে 

ষ্টিয়ষ্টিি হমিা ঢাকা জেমক । মুিীগমঞ্জর  প্রেে জেলা  প্রশাসক েিাব জোিঃ শষ্টিকুল ইসলাে ষ্টিষ্টি  এ জেলায় ০১-

০৩-১৯৮৪ জেমক ১৯-০৬-১৯৮৪ পয বন্ত জেলা প্রশাসমকর িাষ্টয়ত্ত পালি কমরি। 

  

জেলা প্রশাসমির প্রধাি হমলি জেলা প্রশাসক। ষ্টিষ্টি জেলা ম্যাষ্টেমেট এবাং কামলক্টরও। িাঁমক সহায়িা করার েমে 

রময়মছি ষ্টিিেি অষ্টিষ্টরক্ত জেলা প্রশাসক, একেি অষ্টিষ্টরক্ত জেলা ম্যাষ্টেমেট, উপ পষ্টরচালক স্থািীয় সরকার, 

জরষ্টভষ্টিউ জেপুটি কামলক্টর, জিোরি জেপুটি কামলক্টরসহ জবশ ক'েি সহকারী কষ্টেশিার ও ষ্টবষ্টভন্ন কে বকিবা। ষ্টিষ্টি 

সাধারণ প্রশাসি, রােস্ব প্রশাসি পষ্টরচালিা কমরি। জেলা ম্যাষ্টেমেট ষ্টহসামব ষ্টবচার ক্ষেিাও িাঁর রময়মছ। জেলার 

আইি-শৃঙ্খলা ষ্টিয়িণ ও জেলা ষ্টরটাষ্টি বাং অষ্টিসামরর িাষ্টয়ত্বও িাঁর উপর োস্ত । 

 

জেলা প্রশাসমির অধিঃস্তি প্রশাসি হমে উপমেলা প্রশাসি। এই প্রশাসমির প্রধাি হমেি উপমেলা ষ্টিব বাহী অষ্টিসার। 

িাঁমক সহায়িা করার েমে রময়মছি সহকারী কষ্টেশিার (ভূষ্টে)সহ অে কে বকিবাগণ।সেময়র ষ্টববিবমি োনুমযর 

প্রময়ােমি ষ্টভন্ন োত্রা জযাগ হমলও জকষ্টিয় সরকামরর প্রষ্টিভু ষ্টহমসমব েিগিমক জসবাপ্রিামির কােটিই  জেলা 

প্রশাসমির প্রধাি কাে ষ্টহমসমব রময় জগমছ। 

 

 িােকরণ 

আেমকর মুিীগঞ্জ জেলা প্রাচীি বাাংলার জগৌরবেয় স্থাি ষ্টবক্রেপুমরর অাংশ। মুিীগঞ্জ জস সেময় একটি গ্রাে 

ষ্টছল ইদ্রাকপুর। কষ্টেি আমছ, জো ল শাসি আেমল এই ইদ্রাকপুর গ্রামে মুিী হায়িার জহামসি িামে একেি 

ব্যষ্টক্ত ষ্টছমলি। ষ্টিষ্টি জো ল শাসকমির িারা জিৌেিার ষ্টিযুক্ত হময়ষ্টছমলি। অিযন্ত সজ্জি ও েিষ্টহতিষী 

মুিী হায়িার জহামসমির  িাে অনুসামর ইদ্রাকপুমরর িাে হয় মুিীগঞ্জ। ১৯৪৫ সামল বৃটিশ ভারমির 

প্রশাসষ্টিক সুষ্টবধামে ব মুিীগঞ্জ োিা ও েহকুো ষ্টহমসমব উন্নীি হয়। ১৯৮৪ সামল ১ োচ ব মুিীগঞ্জ জেলায় 

রুপান্তষ্টরি হয়। 

 

 

 

 



 জভৌমগাষ্টলক অবস্থাি 

 অবস্থািিঃ 

মুিীগঞ্জ জেলাটি ২৩:২৯ জেমক ২৩:৪৫ উত্তর অক্ষাাংশ এবাং ৯০:১০ জেমক ৯০:৪৩ পূব ব দ্রাষ্ট োাংমশর েমে 

অষ্টবষ্টস্থি। 

 আয়িিিঃ ৯৫৪.৯৬ বগ ব ষ্টকিঃ ষ্টেিঃ 

 সীোিািঃ 

পূমব ব কুষ্টেিা জেলার িাউিকাষ্টি ও জহােিা উপমেলা, চাদঁপুর জেলার েিলব উপমেলা যা মুিীগমঞ্জর সামে 

প্রবাষ্টহি জে িা িিীর িারা ষ্টবভাষ্টেি। পষ্টিমে শষ্টরয়িপুর ও োিারীপুর জেলামক পদ্মা িিী ষ্টবভাষ্টেি কমরমছ। 

উত্তমর ঢাকা জেলার জকরািীগঞ্জ ও জিাহার উপমেলা এবাং িারায়ণগঞ্জ জেলার বির উপমেলা। িষ্টক্ষমণ পদ্মা িিী 

যার অপর পামবব শষ্টরয়িপুর জেলা। 

উপমেলার আয়িি 

গোষ্টরয়া উপমেলার আয়িি ১৩০.৯২ বগ ব ষ্টকমলাষ্টেটার 

জলৌহোং উপমেলার আয়িি ১৩০.১২ বগ ব ষ্টকমলাষ্টেটার 

মুিীগঞ্জ সির উপমেলার আয়িি ১৬০.৭৯ বগ ব ষ্টকমলাষ্টেটার 

ষ্টসরােষ্টিখাি উপমেলার আয়িি ১৮০.১৯ বগ ব ষ্টকমলাষ্টেটার 

শ্রীিগর উপমেলার আয়িি ২০২.৯৮ বগ ব ষ্টকমলাষ্টেটার 

টঙ্গীবািী উপমেলার আয়িি ১৪৯.৯৬ বগ ব ষ্টকমলাষ্টেটার 

 

 সীোন্তবিী জেলা সমূহ 

পূমব ব কুষ্টেিা জেলার িাউিকাষ্টি ও জহােিা উপমেলা, চাদঁপুর জেলার েিলব উপমেলা যা মুিীগমঞ্জর সামে প্রবাষ্টহি 

জে িা িিীর িারা ষ্টবভাষ্টেি। পষ্টিমে শষ্টরয়িপুর ও োিারীপুর জেলামক পদ্মা িিী ষ্টবভাষ্টেি কমরমছ। উত্তমর ঢাকা 

জেলার জকরািীগঞ্জ ও জিাহার উপমেলা এবাং িারায়ণগঞ্জ জেলার বির উপমেলা। িষ্টক্ষমণ পদ্মা িিী যার অপর পামবব 

শষ্টরয়িপুর জেলা। 

 ভূপ্রকৃষ্টি 

মুিীগঞ্জ সেিল এলাকা িয়। জেলার ষ্টকছু ষ্টকছু অঞ্চল যমেি উঁচু যষ্টিও জেলায় জকামিা পাহাি জিই। মুিীগমঞ্জর 

জবষ্টশর ভাগ এলাকা ষ্টিম্নভূষ্টে বমল বষ বায় পাষ্টিমি অষ্টধকাাংশ এলাকা প্লাষ্টবি হময় পমি। 

 প্রধাি িি-িিী 

মুিীগঞ্জ জেলার েে ষ্টিময় প্রবাষ্টহি িি-িিী: পদ্মা, জে িা, জছাট ব্রহ্মপুত্র, ধমলবরী, ইছােষ্টি, ইিযাষ্টি। 

 

 



 েলবায়ু 

মুিীগমঞ্জর েলবায়ু সেভাবাপন্ন আদ্র বিাযুক্ত। এখািকার েলবায়ু ঋতু ষ্টবমশমষ পষ্টরবিবশীল। মুিীগঞ্জ বষ বাপ্রধাি স্থাি। 

গ্রীস্মকামল এলাকার অমিক স্থাি পাষ্টি শূে হময় পমি। ঝিবৃষ্টির প্রমকাপও এই এলাকায় যমেি। শীিকামল শীমির 

িীব্রিা জিমশর অোে স্থামির েমিা িি প্রবল িয়। এলাকাটি িাষ্টিশীমিাষ্ণ অঞ্চলভূক্ত। 

 েীবতবষ্টচত্র 

 

 প্রশাসষ্টিক িথ্য 

 েিসাংখ্ািঃ ১৪,৪৫,৬৬০ েি(সূত্রিঃ ষ্টবষ্টবএস) 

 ষ্টশক্ষার হারিঃ  ৫৬.১% (সূত্রিঃ ষ্টবষ্টবএস) 

 সাংসিীয় আসি সাংখ্ািঃ ০৩ (ষ্টিি) টি 

ষ্টিব বাচিী 

এলাকার/সাংসিীয় 

আসমির িাে 

সাাংসমির িাে জিাি ও ই-জেইল েন্তব্য (জকাি িপ্তমরর 

িাষ্টয়ত্বপ্রাপ্ত েিী ষ্টক িা/ 

সাংসিীয় জকাি স্থায়ী 

কষ্টেটির িাষ্টয়ত্বপ্রাপ্ত ষ্টক 

িা 

সাংরষ্টক্ষি আসি-২২ জবগে িষ্টেলাতুি জিসা ইষ্টিরা ০১৭১১০৫৩১৮৮ োিিীয় প্রষ্টিেিী 

েষ্টহলা ষ্টবষয়ক 

েিণালয় 

মুিীগঞ্জ-০১ েিাব মাহি ষ্টব জচৌধুরী ০১৮৩৮৮৮৮৮৪  

মুিীগঞ্জ-০২ জবগে সাগুিিা ইয়াসষ্টেি 

এষ্টেষ্টল 

০১৭১১৬৯৭৩৫৩  

মুিীগঞ্জ-০৩ এেমভামকট মৃিাল কাষ্টন্ত িাস ০১৬৭১৫৭৫৪৪৬  

 

 উপমেলািঃ ০৬ টি 

 

উপমেলার িাে উপমেলা পষ্টরষমির জচয়ারম্যামির 

িাে 

জিাি ও ই-জেইল 

মুিীগঞ্জ সির েিাব জোিঃ আষ্টিছুজ্জাোি ০১৭১৫৫২১৮০৪ 



শ্রীিগর েিাব জোিঃ েষ্টসউর রহোি 

(োমুি) 

০১৭১১১৬৫৪০৮ 

ষ্টসরােষ্টিখাি েিাব জোিঃ েষ্টহউষ্টিি আহমেি ০১৭১২৯২২৯৪০ 

জলৌহোং েিাব জোিঃ ওসোি গষ্টণ 

িালুকিার 

০১৭১১৫২৪২৮৬ 

টঙ্গীবািী েিাব জোিঃ েগলুল হালিার ভুতু ০১৭১১৯৬০১৭৬ 

গোষ্টরয়া েিাব আষ্টেরুল ইসলাে  ০১৭১১৫৩৩০৮৬ 

 

 উপমেলা স্বাস্থয কেমপ্লক্সিঃ ০৬ টি 

 জপৌরসভািঃ ০২ টি 

 ইউষ্টিয়ি পষ্টরষিিঃ ৬৮ টি 

 আবাসি/আশ্রয়ি প্রকল্পিঃ ২১ টি 

 আিশ ব গ্রােিঃ ০৮ টি 

 স্কুমলর সাংখ্া 

 প্রােষ্টেক ষ্টবদ্যালময়র সাংখ্ািঃ   সরকারী ৫০৪টি, জবসরকারী জরষ্টেিঃকৃি ৩৪টি =জোট ৬১০ টি 

 োেষ্টেক ষ্টবদ্যালময়র সাংখ্ািঃ সরকারী ৩টি, জবসরকারী ৮৫টি, জবসরকারী জুষ্টিয়র ১১টি =জোট ৯৯টি 

 কমলমের সাংখ্ািঃ সরকারী ৪টি, জবসরকারী ৯টি =জোট ১৩টি 

 জেিামরল হাসপািামলর সাংখ্ািঃ ০১ টি 

 ইষ্টিহাস ও ঐষ্টিহযিঃ  

আষ্টিয়াল ষ্টবল 

বষ বাকামল অতে েলরাষ্টশ আর শীিকামল ষ্টবস্তীণ ব সবুে শস্যমক্ষমি পূণ ব জিমশর েোঞ্চমলর সবমচময়ে বে়ে ও প্রাচীি 

ষ্টবমলর িাে আষ্টে়েয়োল ষ্টবল । ঢাকার জিাহার, িবাবগঞ্জ এবাং মুিীগমঞ্জর শ্রীিগর ও ষ্টসরােষ্টিখাি উপমেলার প্রায়ে 

১৩৬ বগ বষ্টকমলাষ্টেটার োয়েগা জুমে়ে ষ্টবস্তৃি এই ষ্টবমলর অষ্টধকাাংশ অাংশ মুিীগঞ্জ জেলার অন্তভু বক্ত। ধারণা করা হয়, 

প্রাচীিকামল গঙ্গা ও ব্রহ্মপুমত্রর ষ্টেলিস্থল িিীর প্রবামহর িমল শুষ্ক হময়ে যাওয়ার কারমণ মুিীগঞ্জ জেলার পদ্মা ও 

ধমলবরী িিীর োমঝ আষ্টে়েয়োল ষ্টবমলর উৎপষ্টত্ত। 

  

প্রকৃষ্টির অপার জসৌিময ব সাোমিা আষ্টিয়াল ষ্টবমল ঋতুমভমি িতুি িতুি ববষ্টচমত্রর প্রকাশ  মট। বষ বাকামল সবুমে 

জ রা ষ্টবমলর স্বে পাষ্টিমি শাপলা, কচুষ্টর পািার ফুল এবাং িািা োমির পাষ্টখর উপষ্টস্থষ্টি প্রাকৃষ্টিক জসৌিময ব অিে 

োত্রা যুক্ত কমর। আর শীিকামল ষ্টবমলর স্থলভামগ িািা ধরমির শীিকালীি সবষ্টের চাষ করা হয়ে। শাপলা জিালা, 

জিৌকায়ে চমে়ে োছ ধরা এবাং প্রাকৃষ্টিক জসৌিয ব উপমভামগর েে দূর দূরান্ত জেমক অসাংখ্ ভ্রেণকারী সেয়ে কাটামি 

ছুমট আমসি আপি রুমপ অিে আষ্টিয়াল ষ্টবমল। 

  

http://tongibari.munshiganj.gov.bd/site/officer_list/9659a9a8-2010-11e7-8f57-286ed488c766/%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%20%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://gajaria.munshiganj.gov.bd/site/leaders/c9571fac-2015-11e7-8f57-286ed488c766/%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%20%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%A6%20%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8


 

 

ষ্টকভামব যামবি? 

ঢাকা জেমক মুিীগঞ্জ জেলার অন্তগ বি শ্রীিগর উপমেলার আষ্টে়েয়োল ষ্টবমলর দূরত্ব প্রায় ৪২ ষ্টকমলাষ্টেটার। ঢাকার 

গুষ্টলস্থাি, আবদুিাপুর বা ষ্টেরপুর জেমক োওয়োগােী জযমকাি বামস চমে়ে মুিীগমঞ্জর শ্রীিগমর যাওয়ো যায়ে। 

শ্রীিগমরর বাোর জেমক ষ্টরকশা ষ্টিময়ে গাষ্টি াট জযমি হমব।  াট জেমক হামি টািা বা ইষ্টঞ্জিচাষ্টলি জিৌকায়ে শ্রীিগর 

জেমক ১৫ ষ্টকমলাষ্টেটার দূমর অবষ্টস্থি আষ্টে়েয়োল ষ্টবমল জযমি পারমবি। চাইমল কময়েকেি ষ্টেমল ১০০০-১৫০০ 

টাকার েমে জিৌকা ভাে়ো কমর সারাষ্টিি আষ্টে়েয়োল ষ্টবল ঘুরমি পারমবি। 

 

  

মুিীগমঞ্জর জিৌকা বাইচ 

জিশে সাংস্কৃষ্টির অেিে ঐষ্টিহয জিৌকা বাইচ। ষ্টবশাল উৎসব মুখর পষ্টরমবমশ মুিীগমঞ্জর ধমলবরী িিীমি 

ঐষ্টিহযবাহী এ জিৌকা বাইচ অনুষ্টিি হয়। এই উৎসমব লামখা োনুমষর ঢল িামে। বির িগরী ষ্টেরকাষ্টিে জেমক 

মুিীগঞ্জ লঞ্চ াট পয বন্ত ৩ ষ্টকমলাষ্টেটার এলাকায় জিৌকা বাইচ অনুষ্টিি হয়। ঐষ্টিহযবাহী এ জিৌকা বাইচ 

প্রষ্টিমযাষ্টগিা জিখমি ষ্টবষ্টভন্ন অঞ্চমলর জলাক আমস। প্রষ্টিবছর অনুষ্টিি এ প্রষ্টিমযাগীিায় ৬০ োিা, ৫০ োিা এবাং 

২৫ োিার জিৌকা অাংশগ্রহণ কমর োমক। 

 

মুিীগমঞ্জ হাোর বছমরর প্রাচীি জবৌদ্ধ ষ্টবহার 

মুিীগঞ্জ সির উপমেলার রােপাল ইউষ্টিয়মির রঘুরােপুর গ্রামে োটির ষ্টিমচ চাপা পমি োকা হাোর বছমরর পুরমিা 

জবৌদ্ধ ষ্টবহামরর সন্ধাি ষ্টেমলমছ। প্রত্নসম্পি ও ঐষ্টিহাষ্টসক ষ্টিিশ বি উদ্ধামর চালামিা খিি কামের োেমে এ জবৌদ্ধ 



ষ্টবহার আষ্টবষ্কৃি হয়। এমককটি ষ্টভক্ষু কমক্ষর পষ্টরোপ আনুোষ্টিক ৩ িশষ্টেক ৫ ষ্টেটার (তি বয) ও ৩ িশষ্টেক ৫ 

ষ্টেটার (প্রস্থ)। ধারণা করা হমে, জবৌদ্ধ ধমে বর জ্ঞাি িাপস অিীশ িীপঙ্কমরর সমঙ্গ এ জবৌদ্ধ ষ্টবহামরর সম্পকব রময়মছ। 

আষ্টবষ্কৃি জবৌদ্ধ ষ্টবহামরর িকশা অনুযায়ী এর একটি প্রাচীর জিয়াল উত্তর ষ্টিমকও অপর আমরকটি জিয়াল পষ্টিে 

ষ্টিমক ধাবোি বমল ষ্টিষ্টিি হময়মছি খিিকারীরা। জযসব ষ্টভক্ষু কক্ষ উমমাষ্টচি হময়মছ িা জবৌদ্ধ ষ্টবহামরর িষ্টক্ষণ-

পূব ব জকামণ অবষ্টস্থি।মুিীগঞ্জ-ষ্টবক্রেপুর অঞ্চমলর জবৌদ্ধ ধমে বর পষ্টিি ও ষ্টবমবর ষ্টিিীয় বুদ্ধ অিীশ িীপঙ্কমরর 

বাস্তুষ্টভটার কামছ সির উপমেলার বজ্রমযাষ্টগিী ও রােপাল অঞ্চমল প্রাচীি ষ্টিিশ বি ও প্রত্নিাষ্টিক সম্পি উদ্ধামর 

২০১১ সাল জেমক প্রত্নিি েষ্টরপ ও খিি কাে হামি জিয়া হয়। অগ্রসর ষ্টবক্রেপুর িামে একটি সাংগঠমির উমদ্যামগ 

ষ্টবক্রেপুর অঞ্চমল প্রত্নিাষ্টিক খিি ও গমবষণা প্রকল্প এখি কাে কমর আসমছ। প্রত্নিি খিি কামের গমবষণা 

পষ্টরচালক ও োহাঙ্গীরিগর ষ্টববষ্টবদ্যালময়র প্রত্নিি ষ্টবভামগর অোপক ে. সুষ্টি জোস্তাষ্টিজুর রহোমির জিতৃমত্ব 

একিল প্রত্ন-খিিকারী এ খিি কাে কমর আসমছি। 

জবৌদ্ধ ষ্টবহার আষ্টবষ্কামরর িমল ষ্টবক্রেপুর অঞ্চমলর ইষ্টিহাস-ঐষ্টিহয ষ্টবমবর িরবামর আমরা একধাপ এষ্টগময় জগল 

বমল েমি করা হময়মছ। জকবল বাাংলামিশ িয়, ষ্টবমব োয়গা কমর জিমব আষ্টবষ্কৃি এ জবৌদ্ধ ষ্টবহার এেিটাই 

োষ্টিময়মছি অগ্রসর ষ্টবক্রেপুর িাউমিশমির সিস্যরা। 

 

ভাগ্যকুমলর ষ্টেষ্টি 

মুিীগঞ্জ জেলার শ্রীিগর উপমেলার ভাগ্যকুল বাোর সুস্বাদু ষ্টেষ্টি ও জ ামলর েে সেগ্র বাাংলামিশ জুমে়ে 

সুপষ্টরষ্টচি। আষ্টি ও আসল স্বামির সমিশ, ছািা, চেচমের েি ষ্টবষ্টভন্ন ষ্টেিান্ন জখমি চাইমল ভাগ্যকুল এক স্বগীয়ে 

স্থাি। রকোষ্টর ষ্টেষ্টির বাহার ষ্টিময়ে ভাগ্যকুমলর ষ্টবষ্টভন্ন ষ্টেিান্ন ভািারগুমলা জযি আপ্যায়েমির পসরা সাষ্টেময়ে বমস 

আমছ। এমির েমে জগাষ্টবি ষ্টেিান্ন ভািার এবাং ষ্টচত্তরঞ্জি ষ্টেিান্ন ভািার অতুলিীয় স্বামির ষ্টেষ্টি ও জ ামলর েে 

সবমচময়ে প্রষ্টসদ্ধ। যষ্টিও ভাগ্যকুমলর সকল জিাকামিরই রময়েমছ সোি সুিাে। 

  

ষ্টকভামব যামবি? 

ঢাকার গুষ্টলস্থাি হমি জিাহারগােী বামস চমে়ে বালাশুর জিমে ষ্টরকশা বা ষ্টসএিষ্টে ষ্টিময়ে সরাসষ্টর পদ্মা িিীর িীমর 

ভাগ্যকুল বাোর জযমি পারমবি। 

 

মুিীগঞ্জ-ষ্টবক্রেপুমরর কলা 

একিা মুিীগঞ্জ-ষ্টবক্রেপুর িো রােপামলর কলার প্রচুর খ্াষ্টি ষ্টছল জিশ-ষ্টবমিমশ।মিমশর চাষ্টহিা ষ্টেটিময় রােপামলর 

ওই কলা জযমিা েে প্রাচয, ইউমরাপ, আষ্টিকা ও আমেষ্টরকায়। জসই কলা এিই সুস্বাদু ষ্টছল জয, একবার জখমল মুমখ 

জলমগ লাগমিা অমিকটা সেয় ধমর। রােপাল সারা ষ্টবব জুমি পষ্টরষ্টচি হময় উমঠ এ কলার কারমিই। মুিীগঞ্জ 



শহমরর পূব বাাংমশর এলাকাগুমলার েমে রময়মছ জিওমভাগ, ষ্টশলেষ্টি, ববখর। বিাল রাোর, রােপামলর প্রষ্টিটি 

বাষ্টিই ষ্টছল এক একটি কলার বাগাি। এক ষ্টচলমি িাঁকা োয়গা জপমলই কলা চাষীরা জসটামক কামে লাগামিা ওই 

কলাচাষ কমর। খাওয়ার েমে জবশ েোিার ষ্টছল রােপামলর কলা। এর জভিমর এক সুঘ্রাি পাওয়া জযমিা যা 

োনুমষর আহামরর তৃষ্টপ্ত জেটামিা। 

 

জষালআিী বসকি 

ঢাকা জেমক প্রায়ে ৫০ ষ্টকমলাষ্টেটার দূমর মুিীগঞ্জ জেলার গোষ্টরয়া োিায় জে িা িিীর পাে়ে জেঁষা জষালআিী 

প্রমেক্ট বিবোমি জষালআিী বসকি িামে পষ্টরষ্টচি। এই স্থািটি আমগ জিৌলিপুর িামে পষ্টরষ্টচি ষ্টছল। িিী ভাঙ্গি 

জরাধ করমি জে িা িিীর পামে়ে ষ্টসষ্টস ব্লক ষ্টিময়ে বাধ ষ্টিে বামণর িমল এই স্থািটির জসৌিয ব আরও বৃষ্টদ্ধ পায় এবাং িা 

প্রকৃষ্টিমপ্রেীমির আকষ বণ কমর। ঢাকা জেমক দূরত্ব কে হওয়োর কারমণ বাইকারমির কামছ এই স্থাি অষ্টি অল্প 

সেময় অমিক েিষ্টপ্রয়েিা অেবি কমরমছ। প্রায় ৫ ষ্টকমলাষ্টেটার িী ব জষালআিী বসকমির েমিারে পষ্টরমবমশ জে িা 

িিীর বুমক জিৌযামির ষ্টবচরণ, অসীে িীল আকামশ সািা জেম র জভমস জবিামিা, অপূব ব সূয বামস্তর জসৌিয ব ষ্টকাংবা 

ভরা জোছিার জোহিীয় রূপ উপমভাগ করমি পারমবি। এছাে়ো এখামি জিৌকা ভাে়ো কমর জে িার বুমক জভমস 

জবে়োমিার সুমযাগ রময়েমছ। 

 

োওয়া জিষ্টর  াট 

োওয়া জিষ্টর  াট পয বটকমির েমে িিী ভ্রেণ এবাং ইষ্টলশ জভােি এর েমে েিষ্টপ্রয় একটি োয়গা। োওয়ো জিষ্টর 

 ামটর পামে়ে রময়েমছ জবশষ্টকছু খাবার জহামটল। জিমশর ষ্টবষ্টভন্ন স্থাি জেমক ইষ্টলশ খাওয়ার েে অমিমকই োওয়া 

 ামট ছুমট আমসি। এখািকার োমছর বাোমর ইষ্টলশ ছািাও অমিক বাহাষ্টর প্রোষ্টির িাো োছ পাওয়া যায়। 

  

ঢাকার কামছ অবস্থাি হওয়োয়ে চট কমর পদ্মা পামে়ের এই োওয়ো জিষ্টর  াট হমি ষ্টিমি ষ্টগময়ে ষ্টিমিই ঘুমর আসা 

যায়ে। িাই একষ্টিমির ভ্রেণ করার োয়গা ষ্টহমসমব অমিমকর কামছ োওয়া  াট অমিক েিষ্টপ্রয় একটি স্থাি। 

রুপালী েমলর ষ্টঝষ্টকষ্টেষ্টক জিখমি জিখমি পাি ধমর দূমর জহমট যাওয়া ষ্টকাংবা পদ্মা পামির শান্ত সবুে গ্রামের 

যাষ্টিকিা ও জকালাহল মুক্ত পষ্টরমবশ আপিামক আছন্ন কমর রাখমব। জিৌকায় ঘুমর জিখমি পারমবি পদ্মার বুমক 

সূয বামস্তর দৃশ্য। িাছাে়ো জধাঁয়া উঠা গরে ভামির সামে পদ্মার ইষ্টলমশর স্বাি ষ্টক আর অে ষ্টকছুমি জেটামিা 

সম্ভব! আরও জরাোঞ্চকর অষ্টভজ্ঞিা জপমি পদ্মার বুমক ১৫০ টাকা ভািায় স্পীে জবামট এপার জেমক ওপামর 

জযমি পামরি। 



 

  ইষ্টলমশর টামি োওয়া জিষ্টর  ামটর পামি 

ঢাকা জেমক প্রায় ৩৬ ষ্টকমলাষ্টেটার দূরমত্ব পদ্মা, ইষ্টলশ আর ষ্টেষ্টির েে ষ্টবখ্াি োওয়া। ঢাকা জেমক িী ব পে 

পাষ্টি ষ্টিময় ইষ্টলশ জখমি জযি ঢাকাবাসীর প্রেে পছি োওয়া জিষ্টর  াট। প্রাচীি কাল জেমকই ইষ্টলমশর চাষ্টহিা 

সব বত্র বিবোমি এর চাষ্টহিা জিশ চাষ্টিময় ষ্টবমিমশও জপৌমছ জগমছ, আর জসই ইষ্টলশ যষ্টি হয় োওয়া  ামটর পদ্মার 

রুপালী ইষ্টলশ িাহমল জিা ষ্টিমব পাষ্টি আসার ই জিা কো ।আর জস েে জিমশর ষ্টবষ্টভন্ন অঞ্চল জেমক এখামি ইষ্টলশ 

জখমি আমসি জভােি রষ্টসকরা। এই ষ্টবশাল চাষ্টহিা পূরমণ োওয়া  ামটর পামি গমি ওমঠমছ জছাট-বি জহামটল। 

রময়মছ জেৌসুষ্টে িলসহ অোে পমের ষ্টবশাল সোমরামহর জিাকাি। এছািাও রময়মছ খি-খি োমছর বাোর। এ 

োমছর বাোর গুমলামি ষ্টবষ্টক্র হমে পদ্মা িিীর িাো ইষ্টলশ সহ জছাট-বি োছ। িশ বিােী ষ্টকাংবা জভােি রষ্টশক যাই 

বমলি িামির কামছ িিীর িাো োমছর চাষ্টহিা ব্যাপক,আর এখামিাও িার ব্যষ্টিক্রে িয়। 

 

িামটবমরর হারামিা িগরী: মুিীগমঞ্জর িশ বিীয়ে স্থািসমূমহর েমে িামটবর প্রত্নিাষ্টত্তক খিিকৃি জবৌদ্ধ েষ্টির ও স্তুপ 

অেিে। টাংষ্টগবািী উপমেলার জসািারাং টাংষ্টগবািী ইউষ্টিয়মির িামটবর গ্রামে ২০১৩ এবাং ২০১৪ সামলর 

প্রত্নিাষ্টত্তক খিমি আষ্টবস্কৃি হয় েষ্টির এবাং স্তুপ স্থাপমিযর অাংশষ্টবমশষ। 

  

জসখামি আষ্টবষ্কৃি হময়মছ- অসাধারণ জবৌদ্ধ েষ্টির, ষ্টিিটি অমিামকাণাকৃষ্টির স্তুপ, ষ্টপরাষ্টেে আকৃষ্টির বাাংলামিমশর 

সব ববৃহৎ স্তুপ, জকিীয় েষ্টির, হাোর বছর আমগর রাস্তা, িালা প্রভৃষ্টি। 



 

ঐষ্টিহযবাহী কাঠ ও টিমির বাষ্টি- র: 

কামঠর বাষ্টির েে েিষ্টপ্রয় জেলা হমে মুষ্টিগঞ্জ। মুষ্টিগঞ্জ কামঠর জিাচালা,জচৌচালা বাষ্টির েে অমিক 

ষ্টবখ্াি।এখামি আসমলই জচামখ পরমব ষ্টবষ্টভন্ন উপমেলায় সাষ্টর সাষ্টর কামঠর জিাচালা, জচৌচালা। মুষ্টিগঞ্জ জেলার 

একটা অাংশ প্রষ্টিবছমরই সব বিাশা পদ্মা িিীর কবমল পমরি।মস িিী ভাঙমি হাষ্টরময় যায় োনুমষর বসি বাষ্টি।মূলি 

জসখাি জেমক উমঠ এমসমছ কামঠর বাষ্টি বিষ্টরর প্রচলি। এই বাষ্টি গুমলার ষ্টবমশষত্ব হমে খুব সহমেই জোিায় 

জোিায় খুমল এক োয়গা জেমক অে োয়গায়  স্থািান্তর করা যায়।িমল িিী ভাঙ্গমির সেয় সহমেই এক োয়গা 

জেমক অে োয়গায় সরামিা যায় বাষ্টিগুমলা।োটি, খি,বাঁশ, ষ্টবষ্টভন্ন োমির কাঠ, জপ্লিষ্টশট ইিযাষ্টি ষ্টিময় বিষ্টর 

কারুকাে ষ্টেষ্টশ্রি এই বাষ্টিগুমলা জযমিা রুষ্টচশীল িারই প্রকাশ  টায়। 

 

োওয়া ষ্টরমসাট ব 

ঢাকার খুব কামছই জবিামিার োয়গা ষ্টকাংবা আবকাশ জকি যারা খু ুঁেমছি িামির েে পদ্মার পামে়ের োওয়া 

ষ্টরমসাট ব হমি পামর প্রেে পছি। ষ্টরমসাট ব জিখমলই েমি হমব জযি ষ্টিমের ষ্টছেছাে  র, অেচ একটু সােমিই 

প্রেত্তা িিী পদ্মা। ঢাকা জেমক ৩৮ ষ্টকমলাষ্টেটার িষ্টক্ষমণ ষ্টবক্রেপুমরর জলৌহোং উপমেলার োওয়া ১ িম্বর 

জিষ্টর াট জেমক একটু িষ্টক্ষমণ োওয়া-ভাগ্যকুল রাস্তার কাষ্টিপািা গ্রামে ষ্টিষ্টে বি এ ষ্টরমসাটি ব জেমিা প্রকৃষ্টির 

বিসষ্টগ বক জসৌিয বেষ্টিি একটি অে রকে পয বটি জকি। 

 

 

 মুষ্টক্তযুমদ্ধর স্মৃষ্টি 



 

১৯৭১ সামলর ২৯ োচ ব ছাত্রেিিা সরকাষ্টর অস্ত্রাগার জেমক ষ্টবপুল পষ্টরোণ অস্ত্র লুট কমর এবাং 

পাকবাষ্টহিীর ষ্টবরুমদ্ধ প্রষ্টিমরাধ গমে়ে জিামল। ৯ জে পাকবাষ্টহিী গোষ্টরয়া অষ্টভযাি চাষ্টলময়ে চার শিাষ্টধক 

ষ্টিরীহ গ্রােবাষ্টসমক গুষ্টল কমর হিযা কমর এবাং ১৪ জে জকওয়োমর হােলা কমর ষ্টকছুসাংখ্ক যুবকমক 

হিযা কমর। এর আমগ ৩১ োচ ব পাকবাষ্টহিী িারায়েণগমঞ্জ আক্রেণ চালামল মুষ্টিগমঞ্জর িরুণরা 

িারায়েণগঞ্জবাসীমির সমঙ্গ ষ্টেষ্টলিভামব আক্রেণ প্রষ্টিহি কমর। জুলাই োমস ধলাগাঁও এলাকায়ে শি 

শি যুবকমক ষ্টরক্রুট কমর জেষ্টিাং জিওয়ো হয়ে এবাং িারা ষ্টবষ্টভন্ন অপামরশমি অাংশ জিয়ে। ১১ আগস্ট 

মুষ্টক্তমযাদ্ধারা শ্রীিগর োিা, ১৪ আগস্ট জলৌহোং োিা ষ্টিয়েিমণ জিয়ে এবাং জসমেম্বর োমসর জশমষর 

ষ্টিমক টাংষ্টগবাে়েী োিা আক্রেণ কমর প্রচুর অস্ত্র ও জগালাবারুি হস্তগি কমর। মুষ্টক্তমযাদ্ধারা উপমেলার 

ষ্টশবরােপুমর আক্রেণ চাষ্টলময়ে পাকবাষ্টহিীর ষ্টিিটি গািমবাট ডুষ্টবময়ে জিয়ে এবাং এমি জবশসাংখ্ক 

পাকমসিা ষ্টিহি হয়ে। জগায়োষ্টলোিায়ে মুষ্টক্তমযাদ্ধারা ৬ েি রাোকারমক হিযা কমর এবাং পমর 

মুষ্টক্তমযাদ্ধামির সমঙ্গ এক সম্মুখ লে়োইময়ে প্রায়ে ৩৫ েি পাকমসিা ষ্টিহি হয়ে। পাকবাষ্টহিী জশখর িগর 

গ্রামের  রবাষ্টে়ে িাহিয়য় জিয় এবাং ষ্টিরীহ জলাকমির হিযা কমর। ২৭ রেোি শমব কির রামি ১১৫ 

েি মুষ্টক্তমযাদ্ধা পাকমসিামির ওপর সষ্টম্মষ্টলি আক্রেণ চাষ্টলময়ে মুষ্টিগঞ্জ শহর িখল কমর জিয়ে। ৪ 

িমভম্বর মুষ্টক্তমযাদ্ধারা টাংষ্টগবাে়েী োিা িখল কমর জিয়ে এবাং ১১ ষ্টেমসম্বর মুষ্টিগঞ্জ শত্রুমুক্ত িয়। 

 িশ বিীয় স্থাি 

ইদ্রাকপুর জকিা, বাবা আিে শাহ-র েসষ্টেি, পষ্টিি অিীশ িীপস্কমরর ষ্টভটা, হাঁসািা িরগা, রােপামলর 

ষ্টিষ্ট , রাো বিাল জসমির ষ্টভটা, হষ্টরশচমির ষ্টি ী, রাো শ্রীিামের বাষ্টি, স্যার েগিীশ চি বসুর বাষ্টি, 

জকািাল জধায়ার ষ্টিষ্ট , োওয়া জিরী াট, ইিযাষ্টি। 

 ষ্টবমশষ উৎসবিঃ িাই 

 ক্ষুদ্র-নৃমগািীিঃ িাই 

 

 

 

 োিষ্টচত্র সাংক্রান্ত ষ্টিমি বশিািঃ 

 বাাংলামিমশর োিষ্টচমত্র ষ্টিে জেলা 



 

 

 

 ঢাকা ষ্টবভামগর োিষ্টচমত্র ষ্টিে জেলা 



 

 ষ্টিে জেলার োিষ্টচত্র 

 

 

 

িথ্য সূত্রিঃ ষ্টবষ্টবএস 


