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দঘযা : বফশ্বা  যা বযফায বনয় বিছু িথা
বযন্দভ গায়ন
িাযী ধযাি, আবিা বফবাগ, ননিাজী ুবাল অশ্রভ ভাবফদযার, ুরুবরা, বিভফঙ্গ
Abstract
Dasghara is one of the famous small village of Hooghly district, located 13 km north of the
temple town of Tarakeswar. The history of Dasghara can be traced back to the early phase
of the 18th century. The place will definitely offer you a rare experience. Though most of the
sites in Dasghara only house the ruins of the historical structures, still nothing could
diminish the attraction of the place. The central attraction of the tourists visiting Dasghara
is a temple built in the Mughal era, admired with decorative terracotta work. The village is
also adorned with a picturesque colonial garden, the beauty of which is enhanced by the
marble statues admiring the site. You could also locate the second largest Rath of Hooghly
in this village.
Keywords: Kachari house, Rasmancha, Dolmancha, Gopinath Temple, Gopisagar,
Nahabat-khana, Aatchala shib temple, Bisalakhi Jor-bangla temple, Victorian Gate, Big
clock Tower, Small Lion Gate, Charitable Dispensary, Bradley Birt Bungalow.

হুগরী নজরায ধবনাখারী থানায ন্তগগি এিবি বফখযাি গ্রাভ ‚দঘযা‛। াড়া-ফধগভান ির্গ রাআয়ন ধবনাখারী
ফা গুড়া নযরয়েন থফা াড়া-নগাঘাি নভআন রাআয়ন িাযয়িশ্বয নযরয়েন নথয়ি ফা ফা নেিায়য দঘযা
মাা মা। িাযয়িশ্বয শফিীথগ নথয়ি এয দূযত্ব প্রা ১৩ বিবভ। ধবনাখারী নথয়ি য়র ৭ বিবভ। িরিািা নথয়ি
এয ফস্থান ৬৬ বিবভ। িবথি অয়ছ, এআ গ্রাভবি ফাযদুয়াবয যায়জযয যাজধানী বছর। এআ ফাযদুয়াবয যাজফংয়য
যাজাযা এখন অয এআ গ্রায়ভ নদখয়ি াা মা না। ফহুিার অয়গ এযা এআখায়ন বছর, িখন ভগ্র গ্রাভবিয়ি ফনজঙ্গয়র বযা বছর। ুধীযিুভায বভত্র িাাঁয ‚হুগবর নজরায আবিা  ফঙ্গভাজ‛ গ্রয়ে বিিী খয়ে বরয়খয়ছন “ ‘ার
ফংী এি িাস্থ নযবি দঘযায এি বফস্তীর্গ ঞ্চয়রয ানিিগা বছয়রন ফয়র যজনীিান্ত যা বরয়খয়ছন। বিন্তু
এআ যাজফংয়য িথা নিায়না আবিায় ননআ। নভবদনীুয নজরায ধায়যন্দা যাজফংয়য ূফগুরুল নাযাানচন্দ্র
ারয়চৌধুযী ভুরভানয়দয িযাচায়য দঘযা িযাগ িয়য নভবদনীুয়য জবভদাবয নন্দ গ্রর্ িয়যন। দবি নছাি নছাি
গ্রাভ বনয় গবিি য়বছর ফয়র এয নাভ  দঘযা। এআ দবি গ্রাভগুবর এখন ফিগভান। গ্রাভ গুয়রা য়রা
শ্রীিৃষ্ণুয, জাড়গ্রাভ, বদঘযা, অগরাুয, শ্রীযাভুয, আছাুয, নগাীনগয, গয়ঙ্গনগয, াযায়বা  নরয়থাফা।
দঘযা ফয়র এিবি ৃথি নভৌজা থািয়র যিাবয গ্রয়ে উয়েবখি এিবি গ্রাভয়িআ দঘযা ফরা ’1। হুগরী
বর্বিক্ট নগয়জিায়য ফরা য়য়ছ, - “Although there is a separate mousa called Dasghara, the name
loosely applies to a number of neighbouring villages. Srikrishnapur, Rajendrabati,
Ghanashyampore, not Hamid, Haidargunj, Dasghara a Dhighir”2.
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ভুঘর অক্রভয়নয াি নথয়ি যক্ষা াায জনয যাজাযা ভাভূরযফান নভায যত্ন াভগ্রী গুয়রা বদবঘয জয়রয
নীয়চ রুবিয় যাখয়িা ফয়র এয নাভ য়য়ছ দঘযা। ভুঘর ম্রাি অিফয়যয ননাবি ভানবং িাাঁয শনয ফাবনী
বনয় দঘযা নথয়ি বিছু দূয়য চিবদবঘ গ্রায়ভ ফস্থান িয়যবছয়রন ফয়র জানা মা।
বি ুন্দয বযয়ফ এআ গ্রাভ। এআ গ্রায়ভ প্রািৃবিি নাবা খুফ ফৃবি নয়য়ছ। এআ গ্রায়ভয া বদয় িানা নদী
প্রফাবি য়য়ছ। এআ িানা নদীবি র নগাদাফযী নদীয এিবি াখা ফা ভযা নদী। এআ নদীয ায়আ বফশ্বা  যা
াড়া যাজায়দয ফাস্থান। প্রাচীনিায়র বফয়দব ফবর্িযা এআ নদী য়থ ফযফা-ফাবর্জয িযয়িা। ফিগভায়ন এআ
নদীয জর শুবিয় নগয়ছ ফরয়র  না, নিায়না ভ জর থায়ি অফায নিায়না ভ থায়ি না। দঘযা গ্রাভ য়
ধবনাখারীয বদয়ি নময়ি এিিা গ্রাভ ড়য়ফ, এআ গ্রাভিা য়রা ‘িানা নদী গ্রাভ’। এআ গ্রায়ভয া বদয় িানা খার
ফয় নগয়ছ। এআ গ্রায়ভয বিছু যয অয়ছ, মা এখয়না বায়রা বিছু জানা মা বন। এআ গ্রায়ভ ছবড়য় বছবিয়
অবদফাীয়দয ফাস্থান বছর। ‚ অবদফাীয়দয নাচ-গান  িীয ধনুি প্রবিয়মাগীিা বফজীগর্য়ি নযৌয দি
ুযস্কায নদা ি। এআ অবদফাীয়দয বফখযাি উৎফ বছর ‘িুু’। ন্ধ্যা িুু িািুযয়ি িানা নদীয জয়র বফজগন
নদা ‛3। এআ িুু িথায থগ য়রা ‘পয়রয উৎফ’। গ্রায়ভয ফাআয়য নথয়ি ুরুল, নয-নাযীযা এআ উৎয়ফ
অনন্দ িয়য নভয়ি থািয়িা।
ঐবিযভ ভবন্দয়যয য র দঘযা। দঘযা নি ‘ফাংরায বফষ্ণুুয’ ফরা । ‘নিযায়িািায বল্প’ এআ গ্রাভয়ি
ফরা । এআ গ্রায়ভ ুযািীবিগয বনদগন য়লগ দানায ভিন ছবড়য় বছবিয় অয়ছ। এআ গ্রায়ভয ফাআয়য াাাব
নফ বিছু জাগা ুযািীবিগয বচত্র নদখয়ি াা মা, নগুয়রা র “ অাঁিুয, িাযাট্টা, যাজফরাি, বাঙায়ভাড়া,
বাোযাবি, শফিুণ্ঠুয, নাারুি  নদউরাড়া। এআ গ্রায়ভ ফগত্রআ নদখয়ি াা মা বফশ্বা াড়া নগাীনাথ
ভবন্দয, যাভঞ্চ, নদারভঞ্চ, চেীভণ্ড, বফভবন্দয, নফিখানা, নগাীাগয, িাছাবয ফাবড়, বফারক্ষী নজাড়ফাংরা
ভবন্দয এফং যা াড়া বফভবন্দয, ঘবড়য িাায, ফড় বখরান নগি, যা ফাবড়য নাচঘয, বং দুায, ব্রার্বর ফািগ
ফাংয়রা, বফবনিৃষ্ণ যায়য ভযানন ফাগান  চযাবযয়িফর বর্য়ননাযী আিযাবদ। এআখায়ন নফ বিছু বিছু ভবন্দয
নদখা মা না, নগুয়রা এখন ধ্বংস্তূয় বযর্ি। এগুয়রা ছাড়া হুগবরয বিিী ফৃত্তভ যথ এআ গ্রায়ভ নদখয়ি াা
মা। এবি বফশ্বায়দয িাযা বযচাবরি যথ।

বচত্র-১ : িাছাবয ফাবড়, বফশ্বা াড়া, দঘযা, হুগরী
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ফন্ধ্ুয়ি বনয় দঘযা গ্রায়ভয বদয়ি মাত্রা িযরাভ। নৌছারাভ বফশ্বা  যা াড়া জবভদায ফাবড়য়ি।
বব্রবিয়দয শিবয ভায়ফগর যায়র এয োআয়রয অদয়র বফশ্বায়দয িাছাবয ফাবড়বি গয়ড় নিারা য়য়ছ। ফাবড়বি
ূফগ। ফাবড়বি াদা যয়ঙ অছন্ন। ফাবড়বি ৬ বি স্তয়েয উয়য অয়ছ বত্রবুয়জয ভিন অিৃবি, এয়ি বিনবি নঘাড়া 
চাাঁয়দয ছবফ নদখা মায়ে। এআ গ্রায়ভয বফশ্বা াড়া বফখযাি জবভদায বছয়রন জগয়ভান বফশ্বা। বিবন জাবিয়ি
উবড়লযায ভানুল বছয়রন। বিবন ফাযদুয়াবয যাজা যাভনাযান ারয়চৌধুযীয িাছ নথয়ি যাজস্ব চুবি ফা বরজ বনয় এআ
গ্রায়ভ ফবি স্থান িয়যন এফং দঘযা গ্রাভয়ি প্রবিষ্ঠা িয়যন। এআ ফংয়য বিিী প্রবিষ্ঠািা দানন্দ বফশ্বা
বফখযাি নগাীনাথ ভবন্দয প্রবিষ্ঠা িয়যন। এবিয়ি বজউ ভািায ভবন্দয ফরা । ভবন্দযবিয প্রবিষ্ঠানিার ১৭২৯
বিোব্দ। হুগরী নজরা নগয়জবিায়য নরখা অয়ছ : “The Pancharatna temple of Gopinath built by
Sadanada Biswas in AD 1729 and standing within the predicts of the residence of the
Biswas family is remarkable for the excellent terracetta embelishments decorating it‟s
fcades”4. িখন বাযিফয়লগয ভুঘর ম্রাি বছয়রন ভম্মদ া। এবি এিবি ঞ্চযত্ন ভবন্দয। এআ ঞ্চযত্ন ভবন্দযবি

এয়য়ছ যত্ন ভবন্দয নথয়ি। যত্ন ভবন্দয ফরয়ি াধাযনিঃ চূড়া ফা বখযয়ি নফাঝায়না । চারা ভবন্দয়যয উয চূড়া
ফায়না থািয়র িখন িায়ি যত্ন ভবন্দয ফরা । এআ ভবন্দয়যয শফবষ্ট্য র চাযবদয়ি ফাাঁিায়না িাবনগ। যত্ন
ভবন্দযয়ি িয়িবি বায়গ বাগ িযা , িায ভয়ধয নযিভ র ঞ্চযত্ন। চাযচারায ভাঝখায়নয ছায়দ এিবি যত্ন
থািয়র িায়ি এিযত্ন ফয়র। এআ এিযত্ন ছায়দয চায নিানা চাযবি নছাি নছাি যত্ন ফায়না থািয়র িায়ি ঞ্চযত্ন
ফরা । ফাংরায য়নি স্থায়ন এআ ঞ্চযত্ন ভবন্দয নদখয়ি াা মা।
নগাীনাথ ভবন্দযবি ২৫০-৩০০ ফছয অয়গয ুযায়না। এআ ভবন্দযবি নিযায়িািা িায়জ প্রবূি খযাবি রাব
িয়যয়ছ। এআ নিযায়িািায িথায থগ র ‚নাড়াভাবি‚। ‘ভাবিয ায়থ খড়িুয়িা বভবয় িাদাভাবি প্রস্তুি িযা ি।
এআ িাদাভাবি নথয়ি ভূবিগ শিবয িয়য নযায়দ শুিায়না । য়য অগুয়ন ুবড়য় নিযায়িািা বাস্কমগ শিবয িযা ’5।
বফশ্বায়দয িাছাবয ফাবড়বিয ায়আ এআ ভবন্দযবি ফবস্থি। বফশ্বা ফাবড়য দুগগা দারান নথয়ি এআ ভবন্দযবি নদখা
মা।
ভবন্দযবি আি বদয় শিবয। এআ ভবন্দয়যয উচ্চিা ৪০-৫০ পুি ফয়র ধযা । ভবন্দযবি নদখয়ি যয়থয ভিন এফং
বত্রবখরানবফবষ্ট্। ভবন্দয়যয ফাআয়যয বিন বদয়িয নদায়র য়যিযিভ নিযায়িািা বচত্র ফা দৃয পুবিয় িুয়রয়ছ।
ভবন্দয়যয পরি গুবরয ভয়ধয অয়ছ যাভার্-ভাবাযয়িয ছবফ, গাছারা, শু-াবখ, রঙ্কািায়ণ্ডয মুি, িৃষ্ণরীরা,
নয-নাযীয নাচ প্রবৃবি দৃয নদখয়ি াা মা। অজ নথয়ি ৪০-৫০ ফছয অয়গ ফহু নিযায়িািা ভূবিগ-পরি গুবর
নষ্ট্ য় নগবছর। নগুবর অফায নুিন িয়য িরিািায িুয়ভাযিুবর বল্পী িাযাদ ারয়ি বদয় শিবয িযায়না ।
অয়গয ভূবিগ  পরিগুবর নমবায়ফ বছর বিি নবায়ফ শিবয িযায়না । নুিন পরিগুবরয ভয়ধয অয়ছ শ্রীচচিয়নযয
াবযলদ বিফৃন্দ ংিীিগন, ভবলাুযভবদগনী, নদফী ভা দুগগা, রক্ষী, ফীর্াফাদনযি যস্বিী আিযাবদ। ভবন্দয়যয
উয়যয চাযবদয়ি চাযবি ফাাঁিায়না িাবনগয়য গায় ‘ফা-বযবরয়পয’ য়নি নিযায়িািা ভূবিগ ফিগভান। িাবনগয়য
বনয়চয চাযবি নিায়র্ াধাযর্ ‘ভৃিুযরিা’ ফা ‘িল্পরিা’ যায়নর নদখয়ি াা মা। েু বট্টাচামগ িাাঁয
‘বিভফয়ঙ্গয ভবন্দয’ গ্রয়ে ফয়রয়ছন - ‚ ‘িল্পরিা’ র উয নথয়ি নীয়চ রিায ভি নিার্াচ। াবি, বং, রিাািা যয়র্যয প্রিীি। এআবায়ফ ভবন্দয  বীষ্ট্ পরপ্রদ ‘িল্পিরু’। অফায ভস্ত ভাায ভৃিুয ঘিা ফয়র এয়ি
‘ভৃিুযরিা’- ফরা ‛6। এগুয়রা ছাড়া অয়যা াভাবজি জীফয়নয নফ বিছু পরি বচবত্রি য়য়ছ, নমভনস্ত্রীয়রায়িয চযিািািা, াধু ফযবি, ফন্দুি ায়ি বনয় শবনি আিযাবদ উয়েখয়মাগয। ভবন্দয়যয ববিয়য অয়ছ যাধানগাীনায়থয ভূবিগ। ভবন্দয়যয াভয়ন প্রাথগনা  ফায জাগা অয়ছ।
নগাীনাথ ভবন্দয়যয ায় এিবি নািভবন্দয অয়ছ। এবি ১৮৩৬ ায়র শিবয । িাছাবয ফাবড়য ববিয়য
িািুযদারায়ন প্রবি ফছয দুগগা ূজা য় অয়ছ। বফশ্বা ফাবড়য দুগগা ূজা প্রাচীনিভ প্রচবরি যীবি। বফশ্বায়দয
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জবভদায ফাবড় ন ািায অয়গ এিিা াদা নিাযর্ নচায়খ য়ড়। নিাযর্বি াধাযর্। নিাযর্বি বাঙা ফস্থা য়ড়
অয়ছ। এআ িাছাবয ফাবড়বিয ায়আ এিিা বদঘী ফা ুিুয অয়ছ, িায নাভ ’নগাীাগয’। নগাীনায়থয নাভ নথয়ি
এয নাভিযর্ িযা য়য়ছ। ফাবড়বিয র্ান বদয়ি অয়ছ ঘন গাঢ় রার যয়ঙয এিচূড়া নদারভঞ্চ, ািবি বাঁবড় নফয়
উয়য উিয়ি । ুিুয ায়ড় নঘাঁয়লআ এবি ফবস্থি। ষ্ট্াদ িয়িয ভাঝাভাবঝ ভয় এবি শিবয য়বছর।
নদারভয়ঞ্চয ায়আ অয়ছ অিবি বখরান বায়ফ মুি াদা যয়ঙয যাভঞ্চ। ফাাঁবদয়ি অয়ছ বফশ্বায়দয শফিিখানা  ৬
বি স্তয়েয উয দাাঁবড়য় ‘নফিখানা’।
বফশ্বায়দয দুবি অিচারা বফ ভবন্দয অয়ছ। এিবি বফশ্বা াড়া এফং যবি ফাভুনাড়া বফারাবক্ষ িরা।
ফাভুনাড়া ভবন্দযবি খুফআ প্রাচীন। ভবন্দযবি আি বদয় শিবয এফং বিভভুখী। াভয়নয বদয়ি বিনবি বখরান বায়ফ
দাাঁবড়য় অয়ছ, এবি ভবন্দয়যয প্রয়ফথ। ভবন্দযবি বঙ্গুয, জযা-জীর্গ এফং গায়ছয র্ার ািা বদয় অফযয়র্ ািা।
বিছু ক্ষি ফস্থা অয়ছ। নগাীনাথ ভবন্দয়যয য এআ ভবন্দয়যয ফস্থান, এবি ১৭৪৬ বিোয়ব্দ বনবভগি। নগাীনাথ
ভবন্দয়যয ফাআয়যয নদায়রয নিা নথয়ি এআ ভবন্দয়যয বিছু অবা নভয়র। ভবন্দয়যয নিায়না ভূবিগ পরি ননআ।
িয়ফ বিছু পুয়রয ফড় ফড় নিা এফং দু-এিিা নখাদাআ িযা অয়ছ।
এআ অিচারা ভবন্দয়যয ায়আ অয়ছ বফারাক্ষী নজাড়ফাংরা ভািায ভবন্দয। এআ ভবন্দযবি বফষ্ণুুয়যয
নজাড়ফাংরা ভবন্দয়যয ধাাঁয়চয ভিন নদখয়ি। এআ ভবন্দযবি যস্পয ংমুি দুবি নদা-চারা িুবিয়যয ভন্বয় গবিি।
এআ ভবন্দয়যয নদায়র নিযায়িািায নিায়না িাজ ননআ। ‘ভবন্দয়যয ববিয়য অয়ছ াবড় বযবিা ভা বফারাক্ষী
নদফীয ভূবিগ দোভান। গরা নযভুণ্ডভারা। নদফীয ভুয়খয দন্তংবি বফিবি, বিিাযমুি’7 ।
দানন্দ বফশ্বায়য যফিগী ফংধযগর্ বফশ্বা বযফায়যয জবভদায বছয়রন। এআ প্রয়ঙ্গ ভানয়গাবফন্দ বফশ্বায়য
নাভ উয়েখয। ১৮৫৭ বিোয়ব্দ িরিািা বফশ্ববফদযারয়য য বিবন দঘযায়ি আংয়যবজ বক্ষায প্রায়যয জনয এিবি
বফদযার প্রবিষ্ঠা িয়যন। বফদযারয়য প্রবিষ্ঠানিার ১৮৫৮ বিোব্দ। বফদযারবি দঘযায়ি ায়াবর গ্রায়ভ ফবস্থি।
১০০ ফছয য ১৯৫৮ বিোয়ব্দ এআ বফদযার ূর্গ য়রা। ফাংরায প্রাচীনিভ স্কুরগুবরয ভয়ধয এবি নযিভ।
নয়যন্দ্রিৃষ্ণ বফশ্বা, বনভাআচন্দ্র বফশ্বা, বনভগরচন্দ্র বফশ্বা, যজনীিান্ত বফশ্বা, ফীয়যন্দ্রিৃষ্ণ বফশ্বা, ীিাফন বফশ্বা,
ধীয়যন্দ্রিৃষ্ণ বফশ্বা, ফীযয়শ্রষ্ঠ বফশ্বা, ৃথবীচন্দ্র বফশ্বা এফং নয বিছু ভান অত্মায প্রবি শ্রিাীর। ১৯৫৯ ার
নথয়ি এআ বফদযারয়য উচ্চভাধযবভি নিাগ চারু । বফ িয়িয বফবষ্ট্ বফজ্ঞানী ধযাি য়িযন নফা িিৃগি
‘ািফদা িযবর্িা’ প্রবিবষ্ট্ি য়য়ছ। ১৯৭৬ ার নথয়ি এআ বফদযারয়য গয়ফলর্ায ভান শুরু য়য়ছ। বফদযারয়য
এিখাবন াদা াথয়যয পরয়ি বনন্মবরবখি িথাগুবর নরখা অয়ছ : „The building has been constructed
and donated in memory of Late Revered Nimai Chandra Biswas by his sons & grandsons
Late K C Biswas. Sri J. C. Biswas, Sri P. C. Biswas & Sri R. K. Biswas. Tablet affixed by
the Managing Committee of the School, October 1955‟।

বফশ্বা ফাবড়য য এফায যা ফাবড় দগন িযরাভ। এখায়ন নফ বিছু ুযািীবিগ নদখয়ি াা মা। এআ যা
ফাবড়য বফখযাি জবভদায বছয়রন বফবনিৃষ্ণ যা। বিবন এআ ফংয়য প্রথভ প্রবিষ্ঠািা বছয়রন। বিবন িরিািা ফন্দয়যয
বেয়বর্য ধীয়ন িাজ িযয়িন। বিবন প্রচুয িািা উাজগন িয়য দঘযা গ্রায়ভ চয়র অয়ন এফং ধন ম্পবত্তয
ভাবরি ন। বিবন এখায়ন বফার ফড় ফাবড় ফানান , প্রচুয জবভ জভা নিয়নন এফং জবভদাবয প্রবিষ্ঠা িয়যন। যায়দয
যাজফাবড় ুিয়ি নগয়র এিিা বফার নগি ফা নিাযর্ নয়যায়ি । এআ নিাযর্বি র বংয়য দযজা থগাৎ
নিাযয়র্য উয়য দুআ বদয়ি বং দাাঁবড়য় অয়ছ। ভাঝখায়ন অয়ছ যার্ী ববয়ক্টাবযা, িায দুায় অয়ছ দুআ নাযী
ভূবিগ। যা ফাবড়য নিাযর্বি গবনগয াউ প িযারিািায (যাজবফন) অদয়র শিবয। এআ নিাযর্বিয ায়আ অয়ছ
দুবি বাঙা বংয়য নছাি নগি। নগি গুয়রায ফস্থা খুফআ ঙ্গীন। এআ নগয়িয ববিয়যআ বছর বফবনিৃষ্ণ যায়য ভযানন
ফাগান। এবি এখন গাছ গাছাবরয়ি জঙ্গয়র বযা।
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যা ফাবড়য প্রধান নগয়িয ায়আ উয়য অয়ছ এি প্রাচীন ঘবড় স্তে ফা ক্লি িাায। নিাযর্ অয ঘবড়
াাাব গা নঘাঁয়লআ ফবস্থি। ঘবড়বি নদখয়ি ষ্ট্বূজািৃবি, চাযবদয়ি চাযবি জানারা। জানারায িাাঁচগুয়রা এখন
বঙ্গুয ফস্থা। ঘবড়গুবর এখন অয চয়র না বিন্তু িাাঁিাগুয়রা বস্থয বায়ফ দাাঁবড়য় অয়ছ। ঘবড়য়ি এি প্রস্তুিিাযি
ংস্থায নাভ নরখা অয়ছ- J M DASS & BROTHERS, CALCUTTA। ঘবড়বিয এিদভ ভাথায উয়য
দাাঁবড়য় অয়ছ এি নাযী ভূবিগ। এয বিি নছয়নআ নাচ ঘয। নাচঘয এয াভয়নয উয়িায়ন নফবিছু ভূবিগ যাখা অয়ছ
নমগুয়রা নদখয়র নফাঝা মা জবভদায ভাআ নফ নৌবখন বছয়রন। নাচঘযবি এখন নিায়না নুষ্ঠান য়র খুয়র নদা
। এছাড়া ফভ ফন্ধ্ িযা থায়ি। এয ববিযিা নফ বায়রা অয িাো। নিাযর্বিয ফাাঁবদয়ি অয়ছ এি বফার
ফড় বফ ভবন্দয। ভবন্দযবি নদখয়ি উাঁচু গবুজ অিৃবিয এফং নদউর যীবিয়ি শিবয। াভয়ন চারা দৃ বত্রবখরান
বফবষ্ট্। ভবন্দয়যয নিযায়িািায নিায়না িাজ ননআ। াভয়নয বদয়ি উয়য নদখা মায়ে বত্রূর, র্ভরু অয ায়য
অাঁিা বচহ্ন। হুগরী নজরায ুযািীবিগ গ্রয়ে নয়যন্দ্রনাথ বট্টাচামগ বরয়খয়ছন “ ‘দঘযা নানয ভবন্দযগুবরয ভয়ধয
১৮৬৫ বিোয়ব্দ যাভজ ভুয়খাাধযা প্রবিবষ্ঠি যাধায়গাবফয়ন্দয ভবন্দযবি ভির ছাদ, উদগি িাবনগ এফং িদুবয
নাবিউচ্চ য়যাি বফবষ্ট্। ফয়ন্দাাধযা বযফায়যয প্রবিবষ্ঠি এিবি প্রথাগি অিচারা বফভবন্দয ১৭৪৬ বিোয়ব্দ
বনবভগি। বিনবি বখরানমুি প্রয়ফথ। িায বনয়চ ফক্রয়ফষ্ট্নী। ুন্দয নিযায়িািায িাজ। আ বযফায়যয প্রবিবষ্ঠি
ফাুবর ভবন্দয়যয বনভগার্িার ভধয-ষ্ট্াদ িি। ভবন্দযবি দবক্ষর্ভুখী, নজাড়ফাংরা ধযয়নয’8।
প্রধান নিাযর্বিয ন ািায য ফাাঁবদয়ি নচায়খ ড়য়ফ বাযিী র্ািঘয। িায উয়টাবদয়ি অয়ছ বফবনিৃষ্ণ
যায়য প্রবিবষ্ঠি ‘দািফয বচবিৎার’ ফা ‘Charitable Dispensary', ংয়ক্ষয় ফরা  'CD'। এআ
বচবিৎারবি ১৯১৫ ায়রয য নথয়ি শুরু য়বছর। এবি উয়িাধন িয়যবছয়রন নজনায়যর যাবয ায়ফ। বিবন
িৎিারীন ায়জগন বছয়রন। ুধীযিুভায বভয়ত্রয ভয়ি ফরা মা, ‚এআ দািফয বচবিৎার স্থানী চাযায় দবযদ্র 
দুঃস্থ বধফাীয়দয নযাগ বনযাভয় ািা িয়য। িবিন ুখ য়র নজরা লগয়দয নদা লুধ ছাড়া বিবন ফহু
দাভী লুধ বনযাভয়য জনয যফযা িযয়িন। এআ বচবিৎারয় বনম্নবরবখি উৎিীর্গ অয়ছ :
This building which was erected by the generosity Babu Bepin Kristo Roy was opened on
the 30th January 1915 by surgeon general G.F.A Harris C.S.I, I.M.S. and handed over to
the district Board of Hooghly for use as as Charitable Dispensary”9।

বচবিৎার নথয়ি নাজাুবজ নদখয়ি াা মা চিচয়ি বিির ফাবড় বফন। ফাবড়বিয নাভ ‘ব্রার্বর ফািগ
ফাংয়রা’। এপ বফ ব্রার্বর ফায়িগয নাভ নথয়িআ এআ ফাবড়বিয নাভিযর্ িযা । এবিআ হুগরী নজরায প্রথভ
ভযাবজয়িি ফাংয়রা। ১৯১৫ ায়র বিবন এআ ফাবড়য়ি প্রথভ অয়ন এফং থািয়িন। এখন এআ ফাবড়য়ি বাড়াবিা
থায়িন। এআ ফাবড়বিয াভয়নয বদয়ি অয়ছ বঝর ফা ুিুয। এবি ‘িৃষ্ণ যা বঝর’ নায়ভ বযবচি। ‘ব্রার্বর ফািগ
ফাংয়রা’  ‘িৃষ্ণ যা বঝর’“ এআ দুআবি প্রবিষ্ট্া িয়যন বফবনিৃষ্ণ যা, ফাংরা ২৯ ন শফাখ ১৩২০ য়ন। এআ
ফাংয়রায াভয়নয বদয়ি নরখা অয়ছ নম :
BRADLEY-BIRT-BUNGALOW
This Bungalow was first occupied by Mr. F. B. Bradley Birt I.C.S Magistrate Collector
Hooghly on 25th August 1915.

ফাংয়রা বফনবিয ায়আ অয়ছ যাভঞ্চ। িয়ফ ফাআয়যয নগয়ি িারা রাগায়না থািা ববিয়য নদখা য়রা না। দূয
নথয়ি রক্ষয িযরাভ নম, যাভঞ্চবি াদায উয়য চিচয়ি যঙ িযা গায়ছয র্ার ািা অয নানা ধযয়র্য ভূবিগ।
যাভয়ঞ্চয উয়টাবদয়ি অয়ছ যায়দয প্রধান ফাবড়  ফাবড়য ববিয়য অয়ছ ফড় দুগগা দারান। এখায়ন দুগগাুয়জা ।
ফাবড়বি নদািরা, উয়য বফার রবা ফাযান্দা, ায়আ ুিুয াড় অয ুিুয ায়ড়য নঘাঁয়লআ ফড় ফায জাগা।
ফাবড়য ভূর দযজা অয ুিুয ায়ড়য ভায়ঝআ ভাবিয যাস্তা, এআ যাস্তা বদয় মানফান চরাচর িয়য। বফশ্বায়দয ভি
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দঘযা : বফশ্বা  যা বযফায বনয় বিছু িথা

বযন্দভ গায়ন

যা বযফায়যয দুগগাুয়জা প্রবি ফছয নুবষ্ঠি য় অয়ছ। বিন্তু ফায়য ফায়য ভয়ন িবযয় নদয়ফ ফাংরায নপয়র
অা এি ঐবিয।

িথযূত্র :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

ুধীযিুভায বভত্র, হুগরী নজরায আবিা  ফঙ্গভাজ, বিিী খে, নদজ াফবরবং, িরিািা, ৃষ্ঠা- ২৭৯.
এ. নি. ফযানাজগী, য়ে নফঙ্গর বর্বিক্ট নগয়জিায : হুগরী, িরিািা, ১৯৭২.
ুধীযিুভায বভত্র, হুগরী নজরায আবিা  ফঙ্গভাজ, বিিী খে, ূয়ফগাি, ৃষ্ঠা “ ২৮৬.
এ. নি. ফযানাজগী, হুগরী বর্বিক্ট নগয়জিায
প্রর্ফ যা, ফাংরায ভবন্দযচচগা, বফয়ফিানন্দ ফুি নন্টায, িরিািা, ৃষ্ঠা : ৪৩-৪৪
েু বট্টাচামগ, বিভফয়ঙ্গয ভবন্দয
যাভর িুভায নঘাল, ফাংরায ভবন্দয়যয নখাাঁয়জ, দঘযা : নগাীনাথ  বফারাবক্ষ ভবন্দয.
নয়যন্দ্রনাথ বট্টাচামগ, হুগরী নজরায ুযািীবিগ, প্রত্নিত্ত্ব বধিায, বিভফঙ্গ যিায, অগে, ১৯৯৩, ৃষ্ঠা ৮১
ুধীযিুভায বভত্র, হুগরী নজরায আবিা  ফঙ্গভাজ, ূয়ফগাি, ৃষ্ঠা- ২৮১
িাযাদ াাঁিযা, বিভফাংরায ধভগী স্থায়িয ভবন্দয  ভবজদ , বিভফঙ্গ ফাংরা এিায়র্বভ, িরিািা
িভর নচৌধুযী, হুগরী নজরায নিার-এিার, নদজ াফবরবং, িরিািা.
ুধীযিুভায বভত্র, হুগরী নজরায নদফ-নদউর, র্গা ফুি বর্বিবফউিায, িরিািা, প্রথভ র্গা ং, ১৯৯১
নীাযযঞ্জন যা, ফাঙারীয আবিা, নদজ াফবরবং, িরিািা.
বিরি ুযিাস্থ, নিযায়িািায গ্রাভ দঘযা.
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