ঢাকার ইত্রিহাস
আচ্নাযার শাহর্াহান
বাাংলাচ্েচ্শর রার্ধানী ঢাকা। ম াঘল- পূবজ যুচ্ে ত্রকছু গুরুত্ব ধারন করচ্লও ঢাকা শহরত্রি ইত্রিহাচ্স প্রত্রসত্রি লাি কচ্র ম াঘল
যুচ্ে। ঢাকা নাচ্ র উৎপত্রি সম্পচ্কজ স্পষ্ট কচ্র মি ন ত্রকছু র্ানা যায না। এ সম্পচ্কজ প্রযত্রলি িগুচ্লার চ্ধে কচ্যকত্রি ত্রনম্নরূপঃ
ক) একস য এ অঞ্চচ্ল প্রযুর ঢাক োছ (বুত্রি ফুচ্ াসা) ত্রছল; খ) রার্ধানী উচ্বাধচ্নর ত্রেচ্ন ইসলা খাচ্নর ত্রনচ্েজচ্শ এখাচ্ন ঢাক
অর্জাৎ ড্রা বার্াচ্না হচ্যত্রছল; ে) ‘ঢাকািাষা’ নাচ্ একত্রি প্রাকৃি িাষা এখাচ্ন প্রযত্রলি ত্রছল; ঘ) রার্িরত্রিণী- মি ঢাক্কা
শব্দত্রি ‘পযজচ্বক্ষণ মকন্দ্র’ ত্রহচ্সচ্ব উচ্েত্রখি হচ্যচ্ছ অর্বা এলাহাবাে ত্রশলাত্রলত্রপচ্ি উচ্েত্রখি স ুদ্রগুচ্ের পূবাজ ঞ্চলীয রার্ে বাকই
হচ্লা ঢাকা। ম াঘল পূবজ যুচ্ের পুরািাত্রত্বক ত্রনেশজন ত্রহচ্সচ্ব ঢাকা শহচ্র দু’ত্রি এবাং ত্র রপুচ্র একত্রি সত্রর্ে রচ্যচ্ছ। এর চ্ধে
প্রাযীনি ত্রির ত্রন জাণ িাত্ররখ ১৪৫৬ ত্রিষ্টাব্দ (চ্র্াযাও েে বোচ্রাস ঢাকাচ্ক একত্রি গুরুত্বপূণজ স্থান ত্রহচ্সচ্ব মেখচ্ি পান এবাং ১৫৫০
ত্রিষ্টাচ্ব্দ িার অত্রিি ানত্রযচ্ি এর অবস্থান ত্রনচ্েজশ কচ্রন।
আকবর না া গ্রচ্ে ঢাকা একত্রি র্ানা (সা ত্ররক ফাাঁত্রি) ত্রহচ্সচ্ব এবাং আইন- ই- আকবরী গ্রচ্ে সরকার বার্ুহার একত্রি পরেনা
ত্রহচ্সচ্ব ঢাকা বার্ু উত্রেত্রখি হচ্যচ্ছ। ১৬১০ ত্রিষ্টাচ্ব্দ ইসলা খান ত্রযশত্রি সুবাহ বাাংলার রার্ধানী রার্ হল মর্চ্ক ঢাকায স্থানান্তর
কচ্রন এবাং সম্রাচ্ির না ানুসাচ্র এর না করণ কচ্র র্াহািীরনের। প্রশাসত্রনকিাচ্ব র্াহািীরনের না করণ হচ্লও সাধারণ
ানুচ্ষর ুচ্খ ঢাকা না ত্রিই মর্চ্ক যায। সকল ত্রবচ্েশী পযজিক এবাং ত্রবচ্েশী মকাম্পাত্রনর ক জকিজারাও িাচ্ের ত্রববরণ এবাং ত্রযত্রিপচ্ি
ঢাকা না ত্রি বেবহার কচ্রন।
ঐত্রিহাত্রসক ঘিনাবলী ও প্রশাসত্রনক ত্রববিজনঃ ুসত্রল পূবজ যুচ্ে বিজ ান ঢাকা মর্লা অঞ্চল ‘বি’ নাচ্ পত্ররত্রযি প্রশাসত্রনক
অঞ্চচ্লর অন্তিূজ্ত  ত্রছল। এর ত্রকযোংশ কখচ্না কখচ্না স িি এবাং কখচ্না কখচ্না হত্ররকল নাচ্ পত্ররত্রযি ত্রছল। এচ্যােশ শিাব্দীর
প্রারচ্ে ইখত্রিযার উত্রিন ুহম্মে বখত্রিযার ত্রখলর্ী বি মেচ্শ মসন রার্চ্ত্বর অবসান ঘত্রিচ্য ুসত্রল রার্চ্ত্বর সূযনা কচ্রন। ম াঘল
যুচ্ের পূচ্বজ বাাংলার ত্রহন্দু ও ুসত্রল শাসচ্করা ঢাকার যাত্ররত্রেচ্কর ত্রবত্রিন্ন অবস্থাচ্ন িাচ্ের রার্ধানী প্রত্রিষ্ঠা কচ্রত্রছচ্লন। এসব
রার্ধানী নেরীর কচ্যকত্রি ত্রনেশজন এখচ্না ত্রবক্র পুর, িাওযাল ও মসানারোাঁওচ্য মেখা যায। ১৫৭৫ সাচ্ল ম াঘলরা পািান
সুলিাচ্নর কাছ মর্চ্ক বাাংলার শাসনিার ত্রছত্রনচ্য ত্রনচ্লও িাচ্েরচ্ক বাাংলার িূস্বা ী বা িূইযাচ্েরচ্ক ত্রন যন্ত্রচ্ণ রাখবার র্ন্য যচ্র্ষ্ঠ
মবে মপচ্ি হয।
১৬১০ ত্রিষ্টাচ্ব্দ প্রাচ্েত্রশক রার্ধানী ত্রহচ্সচ্ব প্রত্রিষ্ঠার পর প্রায একশি বছর ঢাকার যজাো অক্ষুণ্ণ ত্রছল। এ শহচ্র ত্রছল প্রশাসত্রনক
সের েফির এবাং সুবাহোর ও অন্যান্য ক জযারীচ্ের বাসস্থান। বেত্র্ত েি ও রার্ননত্রিক কারচ্ণ াহর্াো সুর্া (১৬৩৯- ৫৯)
রার্ধানী স্থানান্তর কচ্রন। সুবাহোত্রর স্থানান্তত্ররি হচ্ল ঢাকা রার্ধানীর গুরুত্ব হাত্ররচ্য একত্রি স্থানীয প্রশাসত্রনক মকচ্ন্দ্র পত্ররণি হয।
পরবিজী সুবাহোর শাহ সুর্া ঢাকায ত্রন জাণ ক জকান্ শুরু কচ্রন। শাহ সুর্ার েীউযান ীর আবুল কাত্রশ ১৬৪৫ ত্রিষ্টাচ্ব্দ বি নাচ্
একত্রি সুপ্রশস্ত ই ারি ত্রন জাণ কচ্রত্রছচ্লন। ই ারিত্রির অবস্থান বুত্রিেিার িীচ্র এবাং বিজ ান যকবার্াচ্রর েত্রক্ষচ্ণ।
ঢাকার ইত্রিহাচ্স মবশ কচ্যকত্রি ত্রন জাণ কাচ্র্র সচ্ি ীরর্ু লা না র্ত্রিচ্য আচ্ছ, প্রর্চ্
ীরর্ু লার মেি পরবিজী স চ্য যা
র না মেি নাচ্ পত্ররত্রযি হয। কার্জন হল এর কাছাকাত্রছ ও পুরািন হাইচ্কািজ িবচ্নর পত্রিচ্ য নত্রসাংহ মরাচ্ মেিত্রি অবত্রস্থি।
পরবিজী সুবাোর শাচ্যস্তা খান ত্রছচ্লন একর্ন খোত্রি ান ত্রন জািা। অবশ্য ত্রিত্রন একত্রি কািরাও ত্রন জাণ কচ্রন। এত্রি মছাি কািরা
নাচ্ পত্ররত্রযি, শাহ সুর্ার বি কািরা মর্চ্ক পৃর্ক করার র্ন্য এ না করণ। ত্রিত্রন মবশ কচ্যকত্রি সত্রর্ে ও স াত্রধচ্সৌধও ত্রন জাণ
কচ্রন। সত্রর্ে গুত্রলর চ্ধে যকবার্ার সত্রর্ে, বাবুবার্ার সত্রর্ে ও সািেম্বুর্ সত্রর্ে ত্রবখোি। স াত্রধগুত্রলর চ্ধে
সবযাইচ্ি উচ্েখচ্যােে হচ্ে ত্রবত্রব পরীর স াত্রধ।
নেীপচ্র্র পাচ্শ অবস্থাচ্নর কারচ্ণ ঢাকা প্রাক- ম াঘল যুচ্েই স্থানীয বাত্রণচ্র্ের মকন্দ্র ত্রছল। মকননা ঢাকা ত্রছল একত্রি উৎপােন
মকন্দ্র। এখাচ্ন উৎপাত্রেি সুত্রিবস্ত্র উচ্চ ান সম্পন্ন এবাং বত্রহত্রবজচ্ে ত্রছল এর প্রযুর যাত্রহো। সত্রলন নাচ্ পত্ররত্রযি ত্রবত্রিন্ন ধরচ্নর
সুত্রিবস্ত্র বাইচ্র রোত্রন হচ্িা। এ সব ক্রচ্যর র্ন্য ইউচ্রাপীয মকাম্পানীগুচ্লা আ োত্রন করি প্রযুর স্বণজ ও মরৌপে ত্রপন্ । বাাংলার
নওযাবচ্ের রার্ননত্রিক ক্ষ িার পিন এবাং ইস্ট ইত্রন্ যা মকাম্পাত্রনর উত্থান আিাচ্রা শিচ্কর মশষিাচ্ে ঢাকার প্রশাসত্রনক
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গুরুত্বচ্ক ম্লান কচ্র মেয। উপরন্তু, ইস্ট ইত্রন্ যা মকাম্পাত্রনর বাত্রণত্রর্েক ও উৎপােন নীত্রি নেরীর আত্রর্জক ত্রিত্রিচ্ক ধ্বাংস কচ্র
মেয।
উন্নযচ্নর নিুন ধারা এবাং স ৃত্রির নিুন যুচ্ের সূিপাচ্ির াধেচ্ ১৮৪০- এর েশক নের ইত্রিহাচ্স নিুন এক অধোচ্যর সূযনা
কচ্র। নের উন্নযচ্নর এ যািা িখন মর্চ্কই অবোহিিাচ্ব যলচ্ি র্াচ্ক। প্রশাসত্রনক ক্র বৃত্রি ইিঃপূচ্বজ ঢাকা মর্লা প্রশাসচ্নর
মকন্দ্র ত্রছল। এত্রি ১৮২৯ সাচ্ল ঢাকা ত্রবিাে নাচ্ একত্রি বৃহৎ ত্রবিাচ্ের সের েফিচ্র পত্ররণি হয। এরপর ঢাকার প্রশাসত্রনক
গুরুত্ব বৃত্রি মপচ্ি র্াচ্ক এবাং ১৮৮৫ সাচ্লর চ্ধে বিপ্রচ্েচ্শ কলকািার পচ্র ঢাকা নেরীচ্ক সবজবৃহৎ মবসা ত্ররক মকন্দ্র ত্রহচ্সচ্ব
েচ্ি মিালা হয। ১৯০৫- ১১ সাচ্লর ত্রেচ্ক ঢাকার প্রশাসত্রনক গুরুত্ব নািকীযিাচ্ব আরও বৃত্রি পায যখন এত্রিচ্ক পূবজ বাাংলা ও
আসা নাচ্ নিুন প্রচ্েচ্শর রার্ধানী করা হয। একত্রি হাইচ্কািজ এবাং একত্রি সত্রযবালযসহ একর্ন মলফচ্িন্যান্ি েিনজর ত্রনযু্ত 
করা হয।
১৯৪৭ সাচ্ল ত্রিত্রিশ ঔপত্রনচ্বত্রশক শাসচ্নর অবসান এবাং স্বাধীন পাত্রকস্তান রাচ্ের প্রত্রিষ্ঠার পর পূবজ বাাংলা নাচ্ নিুন প্রচ্েচ্শর
রার্ধানী হওযায ঢাকার উর্াচ্ন অত্রধকির স্থাযী উন্নযন সাত্রধি হয। এ স য হচ্ি ঢাকা শুধু এ নিুন প্রচ্েচ্শর প্রশাসত্রনক সের
েফিরই ত্রছল না বরাং এখাচ্ন আইন পত্ররষে এবাং র্ািীয সাংসচ্ের অত্রধচ্বশন বসি।
১৯৭১ সাচ্লর ১৬ ত্র চ্সম্বর বাাংলাচ্েশ স্বাধীন রাে ত্রহচ্সচ্ব আত্মপ্রকাশ কচ্র এবাং পত্ররত্রযত্রি লাি কচ্র। একত্রি স্বাধীন সাবজচ্িৌ
রাচ্ের রার্ধানী ত্রহচ্সচ্ব ঢাকা রার্ননত্রিক , প্রশাসত্রনক কাযজকলাপ এবাং অর্জননত্রিক, সা াত্রর্ক, ত্রশক্ষা ও সাাংস্কৃত্রিক
কাযজক্রচ্ র সবজাত্রধক গুরুত্বপূণজ মকন্দ্ররূচ্প যজাো লাি কচ্র।
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