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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. 
 

     হুগলী নজলার ধ্বিয়াখালী থািার অন্তগগি এিবি বিখযাি গ্রাম “দশঘরা”। হাওড়া-িধ্গমাি ির্গ লাইয়ি ধ্বিয়াখালী 

িা গুড়াপ নরলয়েশি অথিা হাওড়া-নগাঘাি নমইি লাইয়ি িারয়িশ্বর নরলয়েশি নথয়ি িাস িা নেিায়র দশঘরায় 

যাওয়া যায়। িারয়িশ্বর শশিিীথগ নথয়ি এর দূরত্ব প্রায় ১৩ বিবম। ধ্বিয়াখালী নথয়ি হয়ল ৭ বিবম। িলিািা নথয়ি 

এর অিস্থাি ৬৬ বিবম। িবথি আয়ছ, এই গ্রামবি িারদুয়য়াবর রায়জযর রাজধ্ািী বছল। এই িারদুয়য়াবর রাজিংয়শর 

রাজারা এখি আর এই গ্রায়ম নদখয়ি পাওয়া যায় িা। িহুিাল আয়গ এরা এইখায়ি বছল, িখি সমগ্র গ্রামবিয়ি িি-

জঙ্গয়ল ভরা বছল। সুধ্ীরিুমার বমত্র িাাঁর “হুগবল নজলার ইবিহাস ও িঙ্গসমাজ” গ্রয়ে বিিীয় খয়ে বলয়খয়ছি – ‘পাল 

িংশীয় এি িায়স্থ িরপবি দশঘরার এি বিস্তীর্গ অঞ্চয়লর শাসিিিগা বছয়লি িয়ল রজিীিান্ত রায় বলয়খয়ছি। বিন্তু 

এই রাজিংয়শর িথা নিায়িা ইবিহায়স নিই। নমবদিীপুর নজলার ধ্ায়রন্দা রাজিংয়শর পূিগপুরুষ িারায়ািচন্দ্র 

পালয়চৌধ্ুরী মুসলমািয়দর অিযাচায়র দশঘরা িযাগ িয়র নমবদিীপুয়র জবমদাবর সিন্দ গ্রহর্ িয়রি। দশবি নছাি নছাি 

গ্রাম বিয়য় গবিি হয়য়বছল িয়ল এর িাম হয় দশঘরা। এই দশবি গ্রামগুবল এখি িিগমাি। গ্রাম গুয়লা হয়লা 

শ্রীিৃষ্ণপুর, জাড়গ্রাম, বদঘরা, আগলাপুর, শ্রীরামপুর, ইছাপুর, নগাপীিগর, গয়ঙ্গশিগর, পারায়বা ও িলয়থািা। 

দশঘরা িয়ল এিবি পৃথি নমৌজা থািয়লও সরিাবর গ্রয়ে উয়েবখি এিবি গ্রাময়িই দশঘরা িলা হয়’
1
। হুগলী 

বর্বিক্ট গ নগয়জিায়র িলা হয়য়য়ছ, - “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
. 

 

http://www.thecho.in/


দশঘরা : বিশ্বাস ও রায় পবরিার বিয়য় বিছু িথা  অবরন্দম গায়য়ি 
 

Volume- VIII, Issue-I                                                     July 2019           10 

       মুঘল আক্রময়ির হাি নথয়ি রক্ষা পাওয়ার জিয রাজারা মহামূলযিাি নমাহর রত্ন সামগ্রী গুয়লা বদবঘর জয়লর 

িীয়চ লুবিয়য় রাখয়িা িয়ল এর িাম হয়য়য়ছ দশঘরা। মুঘল সম্রাি আিিয়রর নসিাপবি মািবসংহ িাাঁর শসিয িাবহিী 

বিয়য় দশঘরা নথয়ি বিছু দূয়র চিবদবঘ গ্রায়ম অিস্থাি িয়রবছয়লি িয়ল জািা যায়। 
 

     অবি সুন্দর পবরয়িশ এই গ্রাম। এই গ্রায়ম প্রািৃবিি নশাভা খুি িৃবি নপয়য়য়ছ। এই গ্রায়মর পাশ বদয়য় িািা িদী 

প্রিাবহি হয়য়য়ছ। এই িািা িদীবি হল দায়মাদর িদীর এিবি শাখা িা মরা িদী। এই িদীর পায়শই বিশ্বাস ও রায় 

পাড়ায় রাজায়দর িাসস্থাি।  প্রাচীিিায়ল বিয়দবশ িবর্িরা এই িদী পয়থ িযিসা-িাবর্জয িরয়িা। িিগমায়ি এই 

িদীর জল শুবিয়য় নগয়ছ িলয়ল হয় িা, নিায়িা সময় জল থায়ি আিার নিায়িা সময় থায়ি িা। দশঘরা গ্রাম হয়য় 

ধ্বিয়াখালীর বদয়ি নযয়ি এিিা গ্রাম পড়য়ি, এই গ্রামিা হয়লা ‘িািা িদী গ্রাম’। এই গ্রায়মর পাশ বদয়য় িািা খাল 

িয়য় নগয়ছ। এই গ্রায়মর বিছ ু রহসয আয়ছ, যা এখয়িা ভায়লা বিছু জািা যায় বি। এই গ্রায়ম ছবড়য়য় বছবিয়য় 

আবদিাসীয়দর িাসস্থাি বছল। “ আবদিাসীয়দর িাচ-গাি ও িীর ধ্িুি প্রবিয়যাগীিায় বিজয়ীগর্য়ি নরৌপয পদি 

পুরস্কার নদওয়া হি। এই আবদিাসীয়দর বিখযাি উৎসি বছল ‘িুসু’। সন্ধ্যায় িুসু িািুরয়ি িািা িদীর জয়ল বিসজগি 

নদওয়া হয়”
3
। এই িুসু িথার অথগ হয়লা ‘ফসয়লর উৎসি’। গ্রায়মর িাইয়র নথয়ি পুরুষ, ির-িারীরা এই উৎসয়ি 

আিন্দ িয়র নময়ি থািয়িা। 
 

     ঐবিহযময় মবন্দয়রর শহর হল দশঘরা। দশঘরা নি ‘িাংলার বিষ্ণুপুর’ িলা হয়। ‘নিরায়িািার বশল্প’ এই গ্রাময়ি 

িলা হয়। এই গ্রায়ম পুরািীবিগর  বিদগশি সয়ষগ দািার মিি  ছবড়য়য় বছবিয়য় আয়ছ। এই গ্রায়মর িাইয়র পাশাপাবশ 

নিশ বিছু জায়গায় পুরািীবিগর বচত্র নদখয়ি পাওয়া যায়, নসগুয়লা হল – আাঁিপুর, িারহাট্টা, রাজিলহাি, ভাঙায়মাড়া, 

ভাোরহাবি, শিিুণ্ঠপুর, নসায়ালুি ও নদউলপাড়া। এই গ্রায়ম সিগত্রই নদখয়ি পাওয়া যায় বিশ্বাস পাড়ায় নগাপীিাথ 

মবন্দর, রাসমঞ্চ, নদালমঞ্চ, চেীমণ্ডপ, বশিমবন্দর, িহিিখািা, নগাপীসাগর, িাছাবর িাবড়, বিশালক্ষী নজাড়িাংলা 

মবন্দর এিং রায় পাড়ায় বশিমবন্দর, ঘবড়র িাওয়ার, িড় বখলাি নগি, রায় িাবড়র িাচঘর, বসংহ দুয়ার, ব্রার্বল িািগ 

িাংয়লা, বিবপিিৃষ্ণ রায়য়র মযািশি িাগাি ও চযাবরয়িিল বর্সয়পিশিারী ইিযাবদ। এইখায়ি নিশ বিছু বিছ ুমবন্দর 

নদখা যায় িা, নসগুয়লা এখি ধ্বংসস্তূয়প পবরর্ি। এগুয়লা ছাড়া হুগবলর বিিীয় িৃহত্তম রথ এই গ্রায়ম নদখয়ি পাওয়া 

যায়। এবি বিশ্বাসয়দর িারা পবরচাবলি রথ। 

বচত্র-১ :   িাছাবর িাবড়, বিশ্বাস পাড়া, দশঘরা, হুগলী 
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     িনু্ধ্য়ি বিয়য় দশঘরা গ্রায়মর বদয়ি যাত্রা িরলাম। নপৌছালাম বিশ্বাস ও রায় পাড়ায় জবমদার িাবড়য়ি। 

বব্রবিশয়দর শিবর মায়িগল পযায়লস এর োইয়লর আদয়ল বিশ্বাসয়দর িাছাবর িাবড়বি গয়ড় নিালা হয়য়য়ছ। িাবড়বি 

অপূিগ। িাবড়বি সাদা রয়ঙ আছন্ন। িাবড়বি ৬ বি স্তয়ের উপয়র আয়ছ বত্রভুয়জর মিি আিৃবি, এয়ি বিিবি নঘাড়া ও 

চাাঁয়দর ছবি নদখা যায়ে। এই গ্রায়মর বিশ্বাস পাড়ায় বিখযাি জবমদার বছয়লি জগয়মাহি বিশ্বাস। বিবি জাবিয়ি 

উবড়ষযার মািুষ বছয়লি। বিবি িারদুয়য়াবর রাজা রামিারায়ি পালয়চৌধ্ুরীর িাছ নথয়ি রাজস্ব চুবি িা বলজ বিয়য় এই 

গ্রায়ম িসবি স্থাপি িয়রি এিং দশঘরা গ্রাময়ি প্রবিষ্ঠা িয়রি। এই িংয়শর বিিীয় প্রবিষ্ঠািা সদািন্দ বিশ্বাস 

বিখযাি নগাপীিাথ মবন্দর প্রবিষ্ঠা িয়রি। এবিয়ি বজউ মািার মবন্দর িলা হয়। মবন্দরবির প্রবিষ্ঠািিাল ১৭২৯ 

বিোব্দ। হুগলী নজলা নগয়জবিয়ায়র নলখা আয়ছ : “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
. িখি ভারিিয়ষগর মুঘল সম্রাি বছয়লি মহম্মদ শাহ। এবি এিবি পঞ্চরত্ন মবন্দর। এই পঞ্চরত্ন মবন্দরবি 

এয়সয়ছ রত্ন মবন্দর নথয়ি। রত্ন মবন্দর িলয়ি সাধ্ারিিঃ চূড়া িা বশখরয়ি নিাঝায়িা হয়। চালা মবন্দয়রর উপর চূড়া 

িসায়িা থািয়ল িখি িায়ি রত্ন মবন্দর িলা হয়। এই মবন্দয়রর শিবশষ্ট্য হল চারবদয়ি িাাঁিায়িা িাবিগস। রত্ন 

মবন্দরয়ি িয়য়িবি ভায়গ ভাগ িরা হয়, িার ময়ধ্য অিযিম হল পঞ্চরত্ন। চারচালার মাঝখায়ির ছায়দ এিবি রত্ন 

থািয়ল িায়ি এিরত্ন িয়ল। এই এিরত্ন ছায়দর চার নিািায় চারবি নছাি নছাি রত্ন িসায়িা থািয়ল িায়ি পঞ্চরত্ন 

িলা হয়। িাংলার অয়িি স্থায়ি এই পঞ্চরত্ন মবন্দর নদখয়ি পাওয়া যায়। 
 

     নগাপীিাথ মবন্দরবি ২৫০-৩০০ িছর আয়গর পুরায়িা। এই মবন্দরবি নিরায়িািা িায়জ প্রভূি খযাবি লাভ 

িয়রয়ছ। এই নিরায়িািার িথার অথগ হল “ নপাড়ামাবি “। ‘মাবির সায়থ খড়িুয়িা বমবশয়য় িাদামাবি প্রস্তুি িরা 

হি। এই িাদামাবি নথয়ি মূবিগ শিবর িয়র নরায়দ শুিায়িা হয়। পয়র আগুয়ি পুবড়য়য় নিরায়িািা ভাস্কযগ শিবর িরা 

হয়’
5
। বিশ্বাসয়দর িাছাবর িাবড়বির পায়শই এই মবন্দরবি অিবস্থি। বিশ্বাস িাবড়র দুগগা দালাি নথয়ি এই মবন্দরবি 

নদখা যায়। 
 

     মবন্দরবি ইি বদয়য় শিবর। এই মবন্দয়রর উচ্চিা  ৪০-৫০ ফুি িয়ল ধ্রা হয়। মবন্দরবি নদখয়ি রয়থর মিি এিং 

বত্রবখলািবিবশষ্ট্। মবন্দয়রর িাইয়রর বিি বদয়ির নদওয়ায়ল হয়রিরিম নিরায়িািা বচত্র িা দৃশয ফুবিয়য় িুয়লয়ছ। 

মবন্দয়রর ফলি গুবলর ময়ধ্য আয়ছ রামায়র্-মহাভারয়ির ছবি, গাছপালা, পশু-পাবখ, লঙ্কািায়ণ্ডর যুি, িৃষ্ণলীলা, 

ির-িারীর িাচ প্রভৃবি দৃশয নদখয়ি পাওয়া যায়। আজ নথয়ি ৪০-৫০ িছর আয়গ িহু নিরায়িািা মূবিগ-ফলি গুবল 

িষ্ট্ হয়য় নগবছল। নসগুবল আিার িুিি িয়র িলিািার িুয়মারিুবল বশল্পী িারাপদ পালয়ি বদয়য় শিবর িরায়িা হয়। 

আয়গর মূবিগ ও ফলিগুবল নযভায়ি বছল বিি নসভায়ি শিবর িরায়িা হয়। িুিি ফলিগুবলর ময়ধ্য আয়ছ শ্রীচচিয়িযর 

সপাবরষদ ভিিৃন্দ সংিীিগি, মবহষাসুরমবদগিী, নদিী মা দুগগা, লক্ষী, িীর্ািাদিরি সরস্বিী ইিযাবদ। মবন্দয়রর 

উপয়রর চারবদয়ি চারবি িাাঁিায়িা িাবিগয়শর গায়য় ‘িাস-বরবলয়ফর’ অয়িি নিরায়িািা মূবিগ িিগমাি। িাবিগয়সর 

বিয়চর চারবি নিায়র্ অসাধ্ারর্ ‘মৃিুযলিা’ িা ‘িল্পলিা’ পযায়িল নদখয়ি পাওয়া যায়। শেু ভট্টাচাযগ িাাঁর 

‘পবিমিয়ঙ্গর মবন্দর’ গ্রয়ে িয়লয়ছি - “ ‘িল্পলিা’ হল উপর নথয়ি িীয়চ লিার মি নিার্াচ। হাবি, বসংহ, লিা-

পািা অরয়র্যর প্রিীি। এইভায়ি মবন্দর হয় অভীষ্ট্ ফলপ্রদ ‘িল্পিরু’। আিার সমস্ত মায়ার মৃিুয ঘিায় িয়ল এয়ি 

‘মৃিুযলিা’-ও িলা হয়”
6
। এগুয়লা ছাড়া আয়রা সামাবজি জীিয়ির নিশ বিছু ফলি বচবত্রি হয়য়য়ছ, নযমি- 

স্ত্রীয়লায়ির চরিািািা, সাধ্ু িযবি, িন্দুি হায়ি বিয়য় শসবিি ইিযাবদ উয়েখয়যাগয। মবন্দয়রর বভিয়র আয়ছ রাধ্া-

নগাপীিায়থর মূবিগ। মবন্দয়রর সাময়ি প্রাথগিা  ও িসার জায়গা আয়ছ।  
 

     নগাপীিাথ মবন্দয়রর পায়শ এিবি িািমবন্দর আয়ছ। এবি ১৮৩৬ সায়ল শিবর হয়। িাছাবর িাবড়র বভিয়র 

িািুরদালায়ি প্রবি িছর দুগগা পূজা হয়য় আসয়ছ। বিশ্বাস িাবড়র দুগগা পূজা প্রাচীিিম প্রচবলি রীবি। বিশ্বাসয়দর 
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জবমদার িাবড় ন ািার আয়গ এিিা সাদা নিারর্ নচায়খ পয়ড়। নিারর্বি অসাধ্ারর্। নিারর্বি ভাঙা অিস্থায় পয়ড় 

আয়ছ। এই িাছাবর িাবড়বির পায়শই এিিা বদঘী িা পুিুর আয়ছ, িার িাম ’নগাপীসাগর’। নগাপীিায়থর িাম নথয়ি 

এর িামিরর্ িরা হয়য়য়ছ। িাবড়বির র্াি বদয়ি আয়ছ ঘি গাঢ় লাল রয়ঙর এিচূড়া নদালমঞ্চ, সািবি বসাঁবড় নিয়য় 

উপয়র উিয়ি হয়। পুিুর পায়ড় নঘাঁয়ষই এবি অিবস্থি। অষ্ট্াদশ শিয়ির মাঝামাবঝ সময়য় এবি শিবর হয়য়বছল। 

নদালময়ঞ্চর পায়শই আয়ছ আিবি বখলাি ভায়ি যুি সাদা রয়ঙর ‘রাসমঞ্চ’। িাাঁবদয়ি আয়ছ বিশ্বাসয়দর শিিিখািা ও 

৬ বি স্তয়ের উপর দাাঁবড়য়য় ‘িহিিখািা’। 
 

     বিশ্বাসয়দর দুবি আিচালা বশি মবন্দর আয়ছ। এিবি বিশ্বাস পাড়ায় এিং অপরবি িামুিপাড়ায় বিশালাবক্ষ িলায়। 

িামুিপাড়ায় মবন্দরবি খুিই প্রাচীি। মবন্দরবি ইি বদয়য় শিবর এিং পবিমমুখী। সাময়ির বদয়ি বিিবি বখলাি ভায়ি 

দাাঁবড়য়য় আয়ছ, এবি মবন্দয়রর প্রয়িশপথ। মবন্দরবি ভঙু্গর, জরা-জীর্গ এিং গায়ছর র্াল পািা বদয়য় আিরয়র্  ািা। 

বিছ ুঅক্ষি অিস্থায় আয়ছ। নগাপীিাথ মবন্দয়রর পর এই মবন্দয়রর অিস্থাি, এবি ১৭৪৬ বিোয়ব্দ বিবমগি। নগাপীিাথ 

মবন্দয়রর িাইয়রর নদওয়ায়লর িিশা নথয়ি এই মবন্দয়রর বিছু আভাস নময়ল। মবন্দয়রর নিায়িা মূবিগ ফলি নিই। 

িয়ি বিছু ফুয়লর িড় িড় িিশা এিং দু-এিিা নখাদাই িরা আয়ছ। 
 

     এই আিচালা মবন্দয়রর পায়শই আয়ছ বিশালাক্ষী নজাড়িাংলা মািার মবন্দর। এই মবন্দরবি বিষ্ণুপুয়রর 

নজাড়িাংলা মবন্দয়রর ধ্াাঁয়চর মিি নদখয়ি। এই মবন্দরবি পরস্পর সংযুি দুবি নদা-চালা িুবিয়রর সমন্বয়য় গবিি। 

এই মবন্দয়রর নদওয়ায়ল নিরায়িািার নিায়িা িাজ নিই। ‘মবন্দয়রর বভিয়র আয়ছ শাবড় পবরবহিা মা বিশালাক্ষী 

নদিীর মূবিগ দোয়মাি। গলায় িরমুণ্ডমালা। নদিীর মুয়খর দন্তপংবি বিিবশি, বিিহাসযযুি’7 । 
 

     সদািন্দ বিশ্বায়সর পরিিগী িংশধ্রগর্ বিশ্বাস পবরিায়রর জবমদার বছয়লি। এই প্রসয়ঙ্গ মািয়গাবিন্দ বিশ্বায়সর 

িাম উয়েখয। ১৮৫৭ বিোয়ব্দ িলিািা বিশ্ববিদযালয়য়র পর বিবি দশঘরায়ি ইংয়রবজ বশক্ষার প্রসায়রর জিয এিবি  

বিদযালয় প্রবিষ্ঠা িয়রি। বিদযালয়য়র প্রবিষ্ঠািিাল ১৮৫৮ বিোব্দ। বিদযালয়বি দশঘরায়ি হায়শাবল গ্রায়ম অিবস্থি। 

১০০ িছর পর ১৯৫৮ বিোয়ব্দ এই বিদযালয় পূর্গ হয়লা। িাংলার প্রাচীিিম স্কুলগুবলর ময়ধ্য এবি অিযিম। 

িয়রন্দ্রিৃষ্ণ বিশ্বাস, বিমাইচন্দ্র বিশ্বাস, বিমগলচন্দ্র বিশ্বাস, রজিীিান্ত বিশ্বাস, িীয়রন্দ্রিৃষ্ণ বিশ্বাস, পীিপািি বিশ্বাস, 

ধ্ীয়রন্দ্রিৃষ্ণ বিশ্বাস, িীরয়শ্রষ্ঠ বিশ্বাস, পৃথবীশচন্দ্র বিশ্বাস এিং অিয বিছু মহাি আত্মার প্রবি শ্রিাশীল। ১৯৫৯ সাল 

নথয়ি এই বিদযালয়য়র উচ্চমাধ্যবমি নিাসগ চালু হয়। বিশ শিয়ির বিবশষ্ট্ বিজ্ঞািী অধ্যাপি সয়িযি নিাস িিৃগি 

‘সািিদা িরবর্িা’ প্রবিবষ্ট্ি হয়য়য়ছ। ১৯৭৬ সাল নথয়ি এই বিদযালয়য়র গয়িষর্ার মাি শুরু হয়য়য়ছ। বিদযালয়য়র 

এিখাবি সাদা পাথয়রর ফলয়ি বিন্মবলবখি িথাগুবল নলখা আয়ছ : ‘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’। 
 

      বিশ্বাস িাবড়র পর এিার রায় িাবড় দশগি িরলাম। এখায়ি নিশ বিছু পুরািীবিগ নদখয়ি পাওয়া যায়। এই রায় 

িাবড়র বিখযাি জবমদার বছয়লি বিবপিিৃষ্ণ রায়। বিবি এই িংয়শর প্রথম প্রবিষ্ঠািা বছয়লি। বিবি িলিািা িন্দয়রর 

বেয়ভর্র অধ্ীয়ি িাজ িরয়িি। বিবি প্রচুর িািা উপাজগি িয়র দশঘরা গ্রায়ম চয়ল আয়সি এিং ধ্ি সম্পবত্তর 

মাবলি হি। বিবি এখায়ি বিশাল িড় িাবড় িািাি , প্রচুর জবম জমা নিয়িি এিং জবমদাবর প্রবিষ্ঠা িয়রি। রায়য়দর 

রাজিাবড়  ুিয়ি নগয়ল এিিা বিশাল নগি িা নিারর্ নপয়রায়ি হয়। এই নিারর্বি হল বসংয়হর দরজা অথগাৎ 

নিারয়র্র উপয়র দুই বদয়ি বসংহ দাাঁবড়য়য় আয়ছ। মাঝখায়ি আয়ছ রার্ী বভয়ক্ট গাবরয়া, িার দুপায়শ আয়ছ দুই িারী 

মূবিগ। রায় িাবড়র নিারর্বি গভিগর হাউস অফ িযালিািার (রাজভিি) আদয়ল শিবর। এই নিারর্বির পায়শই আয়ছ 

দুবি ভাঙা বসংয়হর নছাি নগি। নগি গুয়লার অিস্থা খুিই সঙ্গীি। এই নগয়ির বভিয়রই বছল বিবপিিৃষ্ণ রায়য়র মযািশি 

িাগাি। এবি এখি গাছ গাছাবলয়ি জঙ্গয়ল ভরা। 
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      রায় িাবড়র প্রধ্াি নগয়ির পায়শই উপয়র আয়ছ এি প্রাচীি ঘবড় স্তে িা ক্লি িাওয়ার। নিারর্ আর ঘবড় 

পাশাপাবশ গা নঘাঁয়ষই অিবস্থি। ঘবড়বি নদখয়ি অষ্ট্ভূজািৃবি, চারবদয়ি চারবি জািালা। জািালার িাাঁচগুয়লা এখি 

ভঙু্গর অিস্থায়। ঘবড়গুবল এখি আর চয়ল িা বিন্তু িাাঁিাগুয়লা বস্থর ভায়ি দাাঁবড়য়য় আয়ছ। ঘবড়য়ি এি প্রস্তুিিারি 

সংস্থার িাম নলখা আয়ছ – J M DASS & BROTHERS, CALCUTTA। ঘবড়বির এিদম মাথার উপয়র 

দাাঁবড়য়য় আয়ছ এি িারী মূবিগ। এর বিি নপছয়িই িাচ ঘর। িাচঘর এর সাময়ির উয়িায়ি নিশবিছু মূবিগ রাখা আয়ছ 

নযগুয়লা নদখয়ল নিাঝা যায় জবমদার মশাই নিশ নসৌবখি বছয়লি। িাচঘরবি এখি নিায়িা অিুষ্ঠাি হয়ল খুয়ল নদওয়া 

হয়। এছাড়া সিসময় িন্ধ্ িরা থায়ি। এর বভিরিা নিশ ভায়লা আর িাো। নিারর্বির িাাঁবদয়ি আয়ছ এি বিশাল 

িড় বশি মবন্দর। মবন্দরবি নদখয়ি উাঁচু গবুজ আিৃবির এিং নদউল রীবিয়ি শিবর। সাময়ি চালা সদৃশ বত্রবখলাি 

বিবশষ্ট্। মবন্দয়রর নিরায়িািার নিায়িা িাজ নিই। সাময়ির বদয়ি উপয়র নদখা যায়ে বত্রশূল, র্মরু আর সায়পর 

আাঁিা বচহ্ন। হুগলী নজলার পুরািীবিগ গ্রয়ে িয়রন্দ্রিাথ ভট্টাচাযগ বলয়খয়ছি – ‘দশঘরায় অিািয মবন্দরগুবলর ময়ধ্য 

১৮৬৫ বিোয়ব্দ রামজয় মুয়খাপাধ্যায় প্রবিবষ্ঠি রাধ্ায়গাবিয়ন্দর মবন্দরবি সমিল ছাদ, উদগি িাবিগস এিং িদুপবর 

িাবিউচ্চ পয়রাি বিবশষ্ট্। িয়ন্দাপাধ্যায় পবরিায়রর প্রবিবষ্ঠি এিবি প্রথাগি আিচালা বশিমবন্দর ১৭৪৬ বিোয়ব্দ 

বিবমগি। বিিবি বখলািযুি প্রয়িশপথ। িার বিয়চ িক্রয়িষ্ট্িী। সুন্দর নিরায়িািার িাজ। ওই পবরিায়রর প্রবিবষ্ঠি 

িাসুবল মবন্দয়রর বিমগার্িাল মধ্য-অষ্ট্াদশ শিি। মবন্দরবি দবক্ষর্মুখী, নজাড়িাংলা ধ্রয়ির’
8
। 

 

      প্রধ্াি নিারর্বির ন ািার পর িাাঁবদয়ি নচায়খ পড়য়ি ভারিীয় র্ািঘর। িার উয়টাবদয়ি আয়ছ বিবপিিৃষ্ণ 

রায়য়র প্রবিবষ্ঠি ‘দািিয বচবিৎসালয়’ িা ‘Charitable Dispensary', সংয়ক্ষয়প িলা হয় 'CD'। এই 

বচবিৎসালয়বি ১৯১৫ সায়লর পর নথয়ি শুরু হয়য়বছল। এবি উয়িাধ্ি িয়রবছয়লি নজিায়রল হযাবরস সায়হি। বিবি 

িৎিালীি সায়জগি বছয়লি। সুধ্ীরিুমার বময়ত্রর ময়ি িলা যায়, “এই দািিয বচবিৎসালয় স্থািীয় চারপায়শ দবরদ্র ও 

দুঃস্থ অবধ্িাসীয়দর নরাগ বিরাময়য় সহায়িা িয়র। িবিি অসুখ হয়ল নজলা পষগয়দর নদওয়া ওষুধ্ ছাড়াও বিবি িহু 

দামী ওষুধ্ বিরাময়য়র জিয সরিরাহ িরয়িি। এই বচবিৎসালয়য় বিম্নবলবখি উৎিীর্গ আয়ছ :  

This building which was erected by the generosity Babu Bepin Kristo Roy was opened on 

the 30
th

 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
।  

 

     বচবিৎসালয় নথয়ি নসাজাসুবজ নদখয়ি পাওয়া যায়  চিচয়ি বিিল িাবড় ভিি। িাবড়বির িাম ‘ব্রার্বল িািগ 

িাংয়লা’। এফ বি ব্রার্বল িায়িগর িাম নথয়িই এই িাবড়বির িামিরর্ িরা হয়। এবিই হুগলী নজলার প্রথম 

মযাবজয়িি িাংয়লা। ১৯১৫ সায়ল বিবি এই িাবড়য়ি প্রথম আয়সি এিং থািয়িি। এখি এই িাবড়য়ি ভাড়াবিয়া 

থায়িি। এই িাবড়বির সাময়ির বদয়ি আয়ছ বঝল িা পুিুর। এবি ‘িৃষ্ণ রায় বঝল’ িায়ম পবরবচি। ‘ব্রার্বল িািগ 

িাংয়লা’ ও ‘িৃষ্ণ রায় বঝল’– এই দুইবি প্রবিষ্ট্া িয়রি বিবপিিৃষ্ণ রায়, িাংলা ২৯ নশ শিশাখ ১৩২০ সয়ি। এই 

িাংয়লার সাময়ির বদয়ি নলখা আয়ছ নয :  
              BRADLEY-BIRT-BUNGALOW  

This Bungalow was first occupied by Mr. F. B. Bradley Birt I.C.S Magistrate Collector 

Hooghly on 25
th

 August 1915.  
 

     িাংয়লা ভিিবির পায়শই আয়ছ রাসমঞ্চ। িয়ি িাইয়রর নগয়ি িালা লাগায়িা থািায় বভিয়র নদখা হয়লা িা। দূর 

নথয়ি লক্ষয িরলাম নয, রাসমঞ্চবি সাদার উপয়র চিচয়ি রঙ িরা গায়ছর র্াল পািা আর িািা ধ্রয়র্র মূবিগ। 

রাসময়ঞ্চর উয়টাবদয়ি আয়ছ রায়য়দর প্রধ্াি িাবড় ও িাবড়র বভিয়র আয়ছ িড় দুগগা দালাি। এখায়ি দুগগাপুয়জা হয়। 

িাবড়বি নদািলা, উপয়র বিশাল লবা িারান্দা, পায়শই পুিুর পাড় আর পুিুর পায়ড়র নঘাঁয়ষই িড় িসার জায়গা। 

িাবড়র মূল দরজা আর পুিুর পায়ড়র মায়ঝই মাবির রাস্তা, এই রাস্তা বদয়য় যািিাহি চলাচল িয়র। বিশ্বাসয়দর মি 
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রায় পবরিায়রর দুগগাপুয়জা প্রবি িছর অিুবষ্ঠি হয়য় আসয়ছ। বিন্তু িায়র িায়র ময়ি িবরয়য় নদয়ি িাংলার নফয়ল 

আসা এি ঐবিহয। 
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