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বারাকপুররর সামাজিক ও রািনৈজিক ইজিহাস (১৭৭২- ১৮৫৭)
অজিজিৎ বাগ
ইজিহাস জবিাগ, রবীন্দ্রিারিী জবশ্বজবদ্যালয়, কলকািা, িারি
Abstract
‘Barrackpore’ is a Historical place near Kolkata. There was a ‘Barrack’ established in
1772 at Barrackpore; therefore the place was known as Barrackpore according to W.W.
Hunter’s A Statistical Account of Bengal, vol-1. But there is a debate regarding to the
origin of the name of ‘Barrackpore’ ; it is because the same place was known as ‘Chanak’
before 1772 A.D. which we know from the work namely “Manasa Bijoy”(1495A.D.)
composed by Bipradas Pipilai. There also is a doubt whether this place was named as
‘Chanak’ after the name of Job Charnock. It had been a period of total socio-political
change after the establishment of Barrackpore Cantonment, here. There were a park, Zoo,
Government house etc came into existence during this period. Lord Wellesley was very
pleased and impressed by the natural beauty of this place. He was very enthusiastic about
this cantonment; therefor he wanted to make it a good city like Calcutta. His intention were
to shift all the departments of government offices to Barrackpore. This cantonment has been
a strategically very sensitive area since its foundation. There were two big mutinies took
place in this small city. But, both of the revolts were severely put down by the military
authorities. So, unambiguously, this cantonment city was very important for the British rule
in India
Key words: Historic place, Chanak, Cantonment, natural beauty, park, zoo, social
change, revolts.

বিতমাৈ উত্তর চজিশ পরগৈা জিলার অন্তগতি ও কলকািা জেরক সামাৈয দ্ূরর অবজিি ‘বারাকপুর’ একজি ইজিহাস
প্রজসদ্ধ িাৈ। আকবররর সিাসদ্ আবুলফিল এর ‘আইৈ-ই-আকবরী’ গ্রন্থ জেরক িাৈা যায় জয, সুবা বাাংলারক
উজৈশজি সরকার এবাং ৬৮২ জি মহারল জবিক্ত করা হরয়জিল। এই উজৈশজি সরকাররর একজি জিল সািগাাঁও সরকার।
বরবাকপুর ৈারম দুজি মহাল জিল এই সািগাাঁও সরকাররর অধীৈ।১ ১৭৬৫ সারল ইাংররি ইস্ট ইজিয়া জকাম্পাজৈ এই
২
অঞ্চরলর রািস্ব আদ্ারয়র দ্াজয়ত্ব লাি করর। এই পরগৈার অন্তগতি একজি গুরুত্বপূর্ত িাৈ হল বারাকপুর।
বারাকপুররর পূবত ৈাম জিল ‘চাৈক’।৩ জদ্গঙ্গ (বিতমাৈ মজৈরামপুর) জেরক বুড়জৈয়ার জদ্শ অেতাৎ বিতমাৈ জিিাগড়
পযতন্ত অঞ্চল ‘চাৈক’ ৈারম পজরজচি জিল। অরৈরকর মরি, িব চারৈক এর ৈাম জেরকই এই অঞ্চরলর ৈাম ‘চাৈক’
হরয়রি। িরব িা জিক ৈয়, কারর্; ‘চাৈক’ িৈপরদ্র ৈাম প্রেম পাওয়া যায় জবপ্রদ্াস জপজপলাই রজচি ‘মৈসা
জবিয়’কাবযগ্ররন্থ। এই কাবযগ্রন্থ রজচি ১৪৯৫ জিস্টারে। চাাঁদ্সদ্াগররর জসাংহল বাজর্িযযাত্রারক উপলক্ষ্য করর জলখক
িাাঁর এই রচৈা সাংকলৈ কররজিরলৈ। এই গ্ররন্থর একজি চরর্ হল; “চার্কয বাজহয়া যায় বুড়জৈয়ার জদ্শ, িাহার
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জমলাৈ বারহ আকৈা মারহশ।”৪ এজদ্রক িব চারৈক কলকািায় প্রেম এরসজিরলৈ ১৬৯০ জিস্টারে। িািাড়া
‘সুরধুৈী’ কারবযর জলখক কজব দ্ীৈবন্ধু জমরত্রর জলখারিও ‘চাৈক’ ৈাম পাওয়া যায়। ১৮৫৭ জিস্টারের জকিুিা সময়
পরর জলজখি এই কারবয ‘ চাৈক’জক ‘সশস্ত্র চাৈক’ বরল বর্তৈা করা হরয়রি।৫ এিাড়াও vanden Brouche - র
১৬৬০ জিস্টারের ৈকশায় (Tsjannock) ‘চাৈক’ এর অবিাৈ জদ্খাৈ হরয়রি কাাঁজকৈাড়া (Cangnerre) এবাং
বরাৈগর ( Barrenger) - র মধযবিতী অঞ্চরল।৬ যাইরহাক বারাকপুররর পুরারৈা ৈাম জয ‘চাৈক’ জিল িার জবশ জকিু
স্মৃজি এখারৈ এখৈও ররয় জগরি।
অষ্টাদ্শ শিােীর জিিীয়াধত জেরক এই িাৈজি ‘বারাকপুর’ ৈারম পজরজচি হয়। বারাকপুর জসৈাজৈবারসর ইজিহাস
িাৈরি হরল প্রেরম এই ৈারমর উৎস িাৈা প্ররয়ািৈ। িরব বারাকপুর ৈারমর উৎপজত্ত জৈরয় পজিিমহরল মিজবররাধ
আরি। প্রচজলি মিজি হল ১৭৭২ জিস্টারে এখারৈ জসৈািাউজৈ (Cantonment) প্রজিষ্ঠার পর জেরকই উক্ত িারৈর
ৈামকরর্ ‘বারাকপুর’ হরয়রি। অরৈরক আবার জমাঘল জসৈাপজি বারবাক শারহর ৈাম জেরক এই িারৈর ৈামকরর্
‘বারাকপুর’ হরয়রি বরল মরৈ কররৈ।৭ িরব িৃিীয় বযাখযা অৈুযায়ী বলা যায়, জমাগল শাসক আকবররর আমরল
সমগ্র সুবা বাাংলারক কিগুজল সরকার ও মহারল িাগ করা হরয়জিল। এর মরধয সরকার সািগাাঁও জিল অৈযিম, এর
রািধাৈী জিল সপ্তগ্রাম। এই সরকার ৫৩জি মহারল জবিক্ত জিল। আকবররর সিাসদ্ আবুল ফিরলর ‘আইৈ-ইআকবরী’ গ্ররন্থ দুজি মহারলর ৈাম বরবাকপুর বরল উরেখ আরি।৮ িার মরধয কলকািা জেরক জৈকিবিতী এক
বরবাকপুররর ৈাম পাওয়া যায়। এই বরবাকপুর মহাল জেরকই আিরকর ‘বারাকপুর’ শহররর ৈামজি এরসরি। এই
জশষ মিবাদ্জি জবজশ গ্রহর্রযাগয বরল মরৈ হয়; কারর্ জসৈািাউজৈ বা বযারাক জেরক বারাকপুর শহররর ৈাম হরয়রি
এর স্বপরক্ষ্ প্রমার্ অজি দুবতল। কারর্ জহরসরব বলা যায় ইাংররি আমরল বা জকাম্পাজৈর সময়কারল সুন্দরবরৈ জসৈা
রাখা হরলও জসিারৈর ৈাম বারাকপুর হয়জৈ। এিাড়াও এখারৈ উরেখয জয, খুলৈা জিলায় জয কজি িারৈ বারাকপুর
ৈারমর গ্রাম আরি, জসইসব িারৈ সসৈয রাখার দ্ৃষ্টান্ত জৈই। সুিরাাং বযারাক প্রজিষ্ঠার সারে এ অঞ্চরলর ‘বারাকপুর’
ৈামাজিি হওয়ার মরধয জকাৈও সম্পকত জৈই। িািাড়া জকাৈও জমাঘল জসৈাপজির ৈারম জকাৈ িারৈর ৈামকরর্
হরয়রি, এমৈ উদ্াহরর্ প্রায় জৈই বলরলই চরল। যাইরহাক W.W. Hunter এর A Statistical Account of
Bengal, vol- 1 এ ১৭৭২ জিস্টােরক বারাকপুররর জসৈাজৈবাস প্রজিষ্ঠার বির ও িার পর জেরকই এই অঞ্চরলর
ৈাম বারাকপুর হরয়রি বরল উরেখয আরি। িরব ১৭৭২ বা ১৭৭৫৯ জিস্টারে বারাকপুরর সরকাজরিারব
জসৈািাউজৈ প্রজিষ্ঠা করর হরলও এই জসৈাজৈবারসর প্রকৃি কাি শুরু হরয়জিল ১৭৬৪ জিস্টাে জেরক।১০
১৭৭২ জিস্টােরক বারাকপুরর সরকাজরিারব জসৈাজৈবাস প্রজিষ্ঠার বির জহরসরব ধরা হয়। এরপর জেরকই ধীরর
ধীরর এই অঞ্চল শহর রূরপ গরড় উিরি োরক। সবরকম আধুজৈক সুরযাগসুজবধা জযগুজল জসসময়কারলর কলকািায়
পাওয়া জযি; জসগুজল এরপর জেরক বারাকপুররও পাওয়া জযরি োরক। এই সময় জেরক ইাংররি ইস্ট ইজিয়া
জকাম্পাজৈ িো পরর িাররি জিজিশ প্রশাসরৈর অৈযিম ঘাজি জহরসরব এই শহররর গুরুত্ব বাড়রি োরক। কলকািা
জেরক কারিই সবুি গািগািাজল ও অরর্য জঘরা িৈপদ্ জিল বারাকপুর। বড়লাি বা গিৈতর জিৈাররল, উচ্চপদ্ি
ইাংররি কমতচারী প্রমুখরদ্র পজরবার পজরিৈ ও বন্ধুবান্ধব জৈরয় জৈিতৈ জৈরালরয় িুজি কািারৈার আদ্শত িায়গা জিল
এই িাউজৈ শহর। প্রশাসজৈক ও সামজরক জদ্ক জেরক এই শহর লর্ত ক্লাইরির সময় জেরক আিও পযতন্ত জবশ
গুরুত্বপূর্ত িাৈ জহরসরব জবরবজচি হরয় আসরি। গঙ্গা ৈদ্ীর পূবতপাাঁড় ও প্রকৃজির জকালরঘাঁষা অবিারৈর কাররর্ ইাংররি
কমতচারীরদ্র সারা সপ্তারহর কলকািা শহররর জকালাহল ও বযস্তিা এবাং এক জঘরয়জম িীবৈ জিরড় সপ্তাহরশরষ শরীর
ও মৈরক সরিি ও সবল করর জিালার এক শান্ত ও জৈসগতরশািা এখারৈ জবরাি করি। সবুি বৈাৈী এবাং আম,
িাম, জলচু ও কাাঁিারলর বাগাৈ ও ৈাৈা জঝাপঝারড়র সরঙ্গ গঙ্গাৈদ্ীর জসৌন্দযত এই িায়গারক অৈবদ্য রূপ দ্াৈ
করররি। জসই সমরয় এই িাউজৈ শহররর আজিিািয ও বরৈজদ্য়াৈার জৈদ্শতৈগুজলর মরধয জিল; জঘাড়ায় িাৈা বাস,
লািিবৈ, পাকত, জচজড়য়াখাৈা, জঘাড়রদ্ৌরড়র মাি ইিযাজদ্। বারাকপুর জসৈাজৈবাস এলাকার মরধয জঘাড়রদ্ৌরড়র মারি
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(প্রজিষ্ঠা ১৮০৬ জিস্টাে) ইাংররিরদ্রই একাজধপিয জিল িা বলাইবাহুলয। িরব জখলা জদ্খরি এখারৈ জৈজিিরা
(জদ্শীয় মাৈুষ) জিড় িমারিৈ, জবরশষ করর িুজির জদ্ৈগুজলরি এই জখলা িরম উিি।
গিৈতর জিৈাররলরদ্র কারি এই িাউজৈ শহর জবশ আকষতর্ীয় ও পিরন্দর গন্তবযিাৈ জিল। এরদ্র মরধয
বড়লাি লর্ত ওরয়রলসজল এই শহররক এি িালরবরস জফরলজিরলৈ জয জিজৈ বারাকপুররক ‘ইাংলযারির ক্ষ্ুদ্র সাংস্করর্’
জহরসরব গরড় িুলরি সরচস্ট হরয়জিরলৈ।১১ িাই বা জসইিরৈযই জিজৈ কলকািা জেরক সমস্ত সরকাজর দ্প্তর এই
বারাকপুরর িাৈান্তজরি কররি জচরয়জিরলৈ। যজদ্ও িা সফল হয়জৈ । িরব জিজৈ বাাংলার গিৈতর জিৈারররলর
দ্াজয়ত্ব জৈরয় বারাকপুরর আসার আরগই এখাৈকার জসৈাজৈবাস সাংলগ্ন িারৈ ৭৫ একর িজম অজধগ্রহর্ করা হরয়জিল।
এখারৈ দুজি বাাংরলা জিল জযখারৈ কমািার-ইৈ-চীফ বাস কররিৈ। জকন্তু লর্ত ওরয়রলসজল জস. আই. জস. -র িরৈয
৫০০ িাকার িািার বযবিা করর িার আলাদ্া একিা োকার িায়গা জৈধতারর্ কররলৈ । এরপর ১৮০১ জিস্টারে
পয়লা জফব্রুয়ারী ওরয়রলসজল বাজড়জির দ্খল জৈৈ। জকন্তু জবশ জকিুজদ্ৈ োকার পর এই বাজড় িাাঁর অপিন্দ হওয়ায়
কলকািার রািিবরৈর (১৮০১ জিস্টারে প্রজিষ্ঠা) মি বারাকপুররও একজি Country House জৈমতার্ কররি
প্রয়াসী হৈ। এই Country House রািিবৈ ৈারম পজরজচি জিল। এজি গঙ্গাৈদ্ীর এরকবারর পাাঁরড় গরড়
উরিজিল। ১৮২৮ জিস্টারে গিৈতর জিৈারররলর সামজরক সজচরবর বসবারসর িৈয ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউস জৈজমতি
হরয়জিল। জিজৈ অেতাৎ ওরয়রলসজল অিযন্ত িাাঁকিমকপূর্ত ও জবলাসবহুল জৈমতারর্ জবশ্বাসী জিরলৈ । িরব
বারাকপুররর ‘রািিবৈ’ সিজরর কাি আসমাপ্ত জররখই িারক এই শহর জিরড় চরল জযরি হরয়জিল । িার কারর্
জিল এই জয, জবরলরির জকািত অব র্াইররক্টর ওরয়রলসজলর অজমিবযজয়িার করিার সমারলাচৈা কররজিরলৈ। জিজিশ
সরকার ওরয়রলসজলর অিযাজধক বযয়সারপক্ষ্ জৈমতার্ কাি সমেতৈ ৈা করায়, এই কাি বন্ধ হরয় যায়। এরপররও
জসৈাজৈবারসর কািাকাজি প্রায় ৩৫০ একর িজম জিজৈ অজধগ্রহর্ কররজিরলৈ। িাাঁর উরদ্যারগ এই িজমরি োকা সমস্ত
িঙ্গল ও িলা িূজম এবাং জঝাপঝাড় সব সাংস্কার করর একজি সুন্দর পাকত সিজর করা হয়। জবজশষ্টিরৈর োকার িরৈয
আরও দু-চারজি সরকাজর বাাংরলা গরড় ওরি। জিজৈ এখারৈ বাগাৈ সিজর কররৈ এবাং সমগ্র অঞ্চলরক এক অৈৈয রূপ
জদ্রি সক্ষ্ম হৈ। এই পাকত ও বাগারৈর জকিুিা অাংশ জৈরয়ই সিজর করা হরয়জিল পশুশালা বা জচজড়য়াখাৈা (১৮০৪
জিস্টাে)।১২ িরব িাাঁর সারধর বারাকপুরর লর্ত ওরয়রলসজল খুব জবজশজদ্ৈ োকরি পাররৈজৈ; কারর্ ইাংলযারির জকািত
অব র্াইররক্টর িাাঁরক গিৈতর জিৈারররলর পদ্ জেরক সজররয় জদ্ৈ।
লর্ত ওরয়রলসজল (১৭৯৮-১৮০৫ জিস্টাে) পদ্িযাগ করর বারাকপুর িাড়রলও এই শহররর উন্নয়রৈর গজি জেরম
োরকজৈ। একসময় এই জৈমতীয়মার্ বাজড়জি (Country House) জিরে জদ্ওয়া হরয়জিল। এই বাজড়জির ৭০০ গি
উত্তর-পূরবত ওরয়রলসজল আরও জয একজি িবৈ জৈমতার্ কররজিরলৈ, িা ধীরর ধীরর লািিবৈ জহরসরব গরড় উিরি
োরক। পরবিতী গিৈতর জিৈাররল িিত বাররলা (১৮০৫- ০৭ জিস্টাে) -র আমরল এই িবরৈর দ্জক্ষ্রর্র বারান্দার
জকার্গুজলরক করয়কিা ঘরর পজরর্ি করা হয়। লর্ত জহজস্টাংস (১৮১৩-২৩ জিস্টাে) উক্ত িবৈজিরক আরও প্রশস্ত
করর গাজড় বারান্দা সিজর কররৈ। লর্ত অকলযাি এর আমরল ( ১৮৩৬-৪২ জিস্টাে) এর পজিমজদ্রক বযালরকাজৈর
বযবিা করা হয়। লর্ত জলিরৈর আমরল (১৮৭৬-৮০ জিস্টাে) আরগর পুরারৈা জসাঁজড় জিরে ৈিুৈ জসাঁজড় সিজর করা
হয়। পরবিতী িাইসরয় লর্ত জরপৈ (১৮৮০-৮৪ জিস্টাে) জসাঁজড়র কারি কারির জখলাৈ সিজর কররলৈ। লর্ত জিিীয়
জমরটা (১৯০৫-১১জিস্টাে) এখারৈ জবদুযৎ সাংরযারগর বযবিা করর সমস্ত িবৈজিরক আরলাজকি কররজিরলৈ। এই
িারব ধীরর ধীরর গরড় উিল লািিবৈ। এই লািিবৈ সাংলগ্ন সমগ্র অঞ্চল লািবাগাৈ ৈারম পরবিতীকারল পজরজচি
হয়। অরৈক পরর এই লািবাগারৈ একজি সরকাজর সাহাযযপ্রাপ্ত জবদ্যালয় গরড় ওরি, যা বিতমারৈ লািবাগাৈ
উচ্চজবদ্যালয় ৈারম পজরজচি।
লর্ত ওরয়রলসজলর আমরল সিজর জচজড়য়াখাৈা একসময় বারাকপুর অঞ্চরলর জবরৈাদ্রৈর একমাত্র জকন্দ্র জিল।
ৈাৈা জেজর্র িীবিন্তু, পাজখ প্রিৃজি জৈরয় এই পশুশালাজি গরড় উরিজিল। িাাঁর সময়কারলই দ্জক্ষ্র্-পূবত এজশয়া জেরক
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অজিজিৎ বাগ

জবজিন্ন
প্রকার ও প্রিাজির িীবিন্তু বারাকপুর জচজড়য়াখাৈায় আৈা হরয়জিল। িািাড়া এইিারৈ ৈাৈা জেজর্র
বৃক্ষ্রাজি জযমৈ; শাল, জসগুৈ, বি, িাম্বুল প্রিৃজি জরাপর্ করা হরয়জিল। পশুশালার িীবিন্তুর প্রজি সবসময় ৈির
রাখা হি। লর্ত ওরয়রলসজলর বযজক্তগি জচজকৎসক সযার রানাজিস বুকাৈৈ হযাজমলিৈ (১৭৯৪-১৮১৫ জিস্টাে) পরর
এই পশুউদ্যারৈর বৈয প্রার্ীরদ্র জচজকৎসক জৈযুক্ত হরয়জিরলৈ। বিতমারৈ বারাকপুর জরলরস্টশরৈর কারিই একজি
জিাি িায়গা জচজড়য়ারমাড় ৈারম পজরজচি; যা এখৈও ইাংররি আমরলর জচজড়য়াখাৈার স্মৃজি বহৈ করর চরলরি।
িৎকালীৈ িাররির বড়লাি গিৈতর জিৈাররল লর্ত জবজটাংক বারাকপুরর হাজির জপরি জশািাযাত্রায় জবররিৈ। এখারৈ
বাঘ, হাজি প্রিৃজি বৈয জহাংস্র প্রার্ী সাংরক্ষ্র্ ও জদ্খিারলর িৈয উপযুক্ত বযবিা জিল । বড়লাি লর্ত অকলযাি
(১৮৩৬-৪২) এাঁর িজগৈী জলজর্ ইরর্ৈ বারাকপুর পশুশালা ৈিুৈ করর গরড় িুলরি জচরয়জিরলৈ। জকন্তু
পরবিতীকারলর আর এক বড়লাি লর্ত জলিরৈর (১৮৭৬-৮০জিস্টাে) আমরল বারাকপুর পশুশালার অবিা জশাচৈীয়
হরয় পরড়জিল। এই সময় কলকািার আজলপুরর ৈিুৈ এক জচজড়য়াখাৈা সিজর হরল এখাৈ জেরক (বারাকপুর) পশু,
পাজখ সবই জসখারৈ জৈরয় যাওয়া হরয়জিল। এখারৈ একিা জবষয় উরেখয জয, বারাকপুর পশুশালায় জয কচ্ছপজি জিল
িা পরর আজলপুর জচজড়য়াখাৈায় িাৈান্তজরি করা হরয়জিল। করয়ক শিরকর স্মৃজি জৈরয় জবাঁরচ োকা প্রার্ীজি এই
করয়ক বির হল মারা জগরি।
কুমারী ইরর্ৈ বারাকপুর অঞ্চরল জশক্ষ্া প্রসারর জবরশষ িূজমকা জৈরয়জিরলৈ। জিজৈ স্বয়াং জিরলৈ একিৈ জচত্র
জশল্পী। জিজৈ এই িারৈর জবশ জকিু িজব লিরৈ পাজিরয়জিরলৈ। জসখারৈ িাাঁর িজবর প্রশাংসা করা হরয়জিল ।
যাইরহাক, ১৮৩৬ জিস্টারে জিজৈ বারাকপুরর একজি জবদ্যালয় িাপৈ কররজিরলৈ। কারলর পজরবিতরৈ আি িা
বারাকপুর গিৈতরমট স্কুল ৈারম পজরজচি। আি এই স্কুল শুধু বারাকপুর ৈয়, সমগ্র মহকুমায় িো পজিমবরঙ্গর একজি
প্রেম সাজরর বাাংলা মাধযম উচ্চজবদ্যালয় জহরসরব পজরগজর্ি হয়। জিজৈ িাাঁর জবদ্যালরয়র িাত্ররদ্র জবলারি জগরয়ও
িুলরি পাররৈজৈ। জিজৈ িাাঁর িাত্ররদ্র ‘মাই জর্য়ার জলজিল বারাকপুজরয়াৈ’ বরল সরম্বাধৈ কররিৈ।১৩ ১৮৬৯
জিস্টারে ইাংলযারি িাাঁর মৃিুয হয়। িাাঁর প্রজিজষ্ঠি জবদ্যালয় জেরক অরৈক িাত্রই আি জদ্শ জবরদ্রশ সুপ্রজিজষ্ঠি। এই
জবদ্যালরয়রই প্রাক্তৈ িাত্র র্ঃ জিালাৈাে বসুর ৈামাজিি বারাকপুর মহকুমা হাসপািাল বিতমারৈ একজি আধুজৈক
জচজকৎসা জকন্দ্র জহসারব উজ্জ্বল হরয় ররয়রি। িািাড়া গিৈতর জিৈাররল লর্ত কযাজৈাং ও জলজর্ কযাজৈাং বারাকপুর
শহররক খুবই পিন্দ কররিৈ। িাাঁরদ্র সমাজধ বারাকপুর লািবাগারৈ জচরজৈদ্রায় শাজয়ি ররয়রি। এখারৈ একজি জবষয়
জবশ উরেখয জয, আি বাোজল জলজর্জকজৈ ৈারম জয জমজষ্টর সরঙ্গ পজরজচি িা িাাঁরই ৈামাজিি।
িরব বিতমারৈ বারাকপুররর গিৈতররর Country House; পুজলশ হাসপািাল এবাং ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউস;
রািিবরৈর মযতাদ্া পায়। এখৈও বারাকপুর রািিবরৈর বাগারৈ চাষ করা শাাঁক-সজি, আৈাি কলকািার রািিবরৈ
পািারৈা হয়। বারাকপুর জরলরস্টশৈও একিা ঐজিহযশালী জৈমতার্কারির উদ্াহরর্ ও জিজিশ িাপিযনশলীর জৈদ্শতৈ
জহরসরব সুপজরজচি। এই জস্টশরৈর কারিই ওল্ড কযালকািা জরার্ ররয়রি, একসময় মুজশতদ্াবাদ্ জেরক শুরু করর
কৃষ্ণৈগর হরয় বারাকপুররর এই রাস্তাই কলকািা যাওয়ার একমাত্র িলপে জিল। ৈবাব জসরাি-উদ্-জদ্ৌো এই রাস্তা
জদ্রয় একসময় যািায়াি কররিৈ।১৪ বিতমাৈ বারাকপুর জচজড়য়ারমাড় জেরক জয জব. জি. জরার্ শুরু হরয়রি িা
কলকািার ধমতিলা পযতন্ত (শযামবািার হরয়) জগরি। এই একাজশ ৈাং বাস রুরি একসময় ঐজিহযশালী জঘাড়ায় িাৈা
বাস চলাচল করি। লর্ত ওরয়রলসজল এ রাস্তা ৈিুৈ করর সিজর কররৈ। জসইসময় িলপে িাড়াও িলপরে কলকািা
যািায়ারির িৈয এই রুরির উপর জৈিতর কররিৈ উচ্চপদ্ি ইাংররি কমতচারী জেরক শুরু করর গিৈতর জিৈাররল
পযতন্ত মযতাদ্াসম্পূর্ত বযজক্তবগতরা। বারাকপুর শহররর দ্রুি প্রগজির িৈয জসৈািাউজৈর অগ্রর্ী িূজমকা ররয়রি, িা
বলাইবাহুলয। িািাড়াও িাউজৈ শহর হওয়ায় কলকািার কারি বারাকপুররর গুরুত্ব জিল অপজরসীম। কলকািার
সজন্নকিি হওয়ায় এবাং সামজরক ও জকৌশলগি অবিারৈর িৈয এই শহর আিও অগ্রগজির পরে দ্রুি ধাবমাৈ।
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উক্ত সময়কারলর মরধয বারাকপুররর সামাজিক ও রািনৈজিক ইজিহাস আরলাচৈা কররি হরল এই
জসৈাজৈবারস সাংঘজিি দু-দুরিা জসপাজহ জবরদ্রারহর কো আমারদ্র আরলাচৈা কররিই হরব। মাত্র জিৈ দ্শরকর
বযবধারৈ জকৈ এি বড় মারপর দুজি জসপাজহ অসরন্তাষ প্রকারশয এরসজিল এবাং জকাম্পাজৈ সরকার জকৈ িা অজি
করিারিারব দ্মৈ কররলৈ িা জৈরয় এখৈও পযতন্ত খুব জবজশ আরলাচৈা বা গরবষর্া করা হয়জৈ। িরব এই দুজি
জবরদ্রাহ পুঙ্খাৈুপুঙ্খিারব আরলাচৈা করা আমার এই প্রবরন্ধর মূল উরযযশয ৈয়। বরাং উক্ত জবরদ্রাহগুজল জকিারব
বারাকপুররর সাধারর্ ৈাগজরক সমাি ও জসপাজহরদ্র িীবৈযাত্রারক প্রিাজবি কররজিল িার প্রজিচ্ছজব অিৈ করাই
এর মুখয উযযশয। প্রেরম ১৮২৪ সারলর জসপাজহ জবরদ্রারহর জক্ষ্ত্র অৈুসন্ধাৈ কররল (Government records)
জদ্খা যারব জয; জসপাজহরদ্র ধমতৈাশ, িািপাি, কুসাংস্কার ইিযাজদ্ জবষয়গুজলরক এই জবরদ্রারহর জপিরৈ প্রধাৈ কারর্
জহরসরব দ্ায়ী করা হরয়রি এবাং মুখযজদ্কগুজল জযমৈ; র্বল িািার দ্াজব ৈাকচ হওয়া, ৈযাপসযারকর অিাব, বলদ্
গাজড়র সুবযবিা ৈা োকা িাড়াও জিজিশরদ্র বামতা অজিযারৈ জশাচৈীয় ফলাফল ও এই অজিযারৈ অাংশগ্রহর্কারী
জসপাজহরদ্র চরম দ্ূরাবিা, জসখাৈকার খারাপ আবহাওয়া এবাং এর জবশ জকিু বির আরগ এক জদ্শীয় জসপাজহ জবাঝাই
িলযারৈর সাগরর সজলল সমাজধর ঘিৈা জসপাজহরদ্র আিজিি কররজিল ইিযাজদ্ জবষয় গুজলরক জগৌর্ কারর্ জহরসরব
জদ্খারৈা হরয়রি। এজদ্রক ১৮২৪ জিস্টারের বামতা অজিযারৈ জসপাজহরদ্র অাংশগ্রহর্ ৈা করার মাৈজসকিা ও জবরদ্রাহী
মরৈািাব জকাম্পাজৈ সরকাররক ১৮০৬ জিস্টারের জিলর জবরদ্রারহর কো স্মরর্ কজররয়জিল। িাই একজদ্রক বামতা
অজিযারৈর বাধযবাধ্কিা ও অৈযজদ্রক জসপাজহরদ্র (২৬, ৬২, ও ৪৭ ৈাং জরজিরমট)১৫ অজিযারৈ অাংশ ৈা জৈওয়ার
অৈড় মরৈািাব এবাং জদ্শীয় সসজৈকরদ্র প্রজি জকাম্পাজৈর সামজরক বাজহৈীর প্রজিরশাধস্পৃহ মাৈজসকিা এক চূড়ান্ত
ও জৈমতম পজরজিজির জদ্রক জৈরয় যায়। জশরষ কমািার ইৈ চীফ সযার এর্ওয়ার্ত পযারিরির জৈরদ্তরশ ১৮২৪ জিস্টাে
১লা ৈরিম্বররর মধযরারি জবরদ্রাহী জসপাজহরদ্র কামারৈর জগালায় উজড়রয় জদ্ওয়া হরয়জিল.১৬ এখারৈ একজি জবষয়
উরেখয জয, এই দ্মৈমূলক মরৈািাব বাজহজৈরি জদ্শীয় জসপাহীরদ্র িীি কররলও িাাঁরা এই জবরদ্রারহর ফরল মৃি
সসজৈকরদ্র শজহরদ্র মযতাদ্া জদ্রয়জিরলৈ। বারাকপুর অঞ্চরলর সাধারর্ মাৈুষ ও জসপাহীরদ্র িীবরৈ এই সরকাজর
দ্মৈপীড়ৈমূলক ৈীজির একিা জৈজিবাচক প্রিাব পরড়জিল। জসপাহীরা জসৈাবাজহৈীর প্রজি আর আশ্বাস রাখরি
পাররৈজৈ। সাধারর্ মাৈুষ জকাম্পাজৈর শাসরৈর কুফল অৈুধাবৈ কররি জপররজিরলৈ।
১৮৫৭ জিষ্টারের মহাজবরদ্রারহর কারর্, ১৮২৪ এর জসপাহী জবরদ্রাহ জেরক অরৈক জদ্ক জেরকই স্বিন্ত্র জিল।
মহাজবরদ্রারহর িাৎক্ষ্জর্ক কারর্ জহরসরব গরু ও শুরয়াররর চজবত িারা জৈজমতি বন্দুরকর কািুতি বযবহাররক জৈরদ্তশ করা
হরলও এই অসরন্তারষর প্রকৃি কারর্ জৈজহি জিল জদ্শীয় জসপাজহরদ্র প্রজি জকাম্পাজৈর দ্ৃজষ্টিজঙ্গ। এরদ্রশর সমাি
বযবিায় জকাম্পাজৈর অযাজচি হস্তরক্ষ্প ও িৎকালীৈ রািনৈজিক পজরজিজি এবাং িারিীয় সামাজিক ও ধমতীয় সাংস্কার
যা জিজিশ শাসরৈর জচারখ কূ-সাংস্কার িাড়া আর জকিু জিল ৈা। একজদ্রক িারিীয় সৈািৈ জবশ্বাস ও বাংশপরম্পরায়
চরল আসা ঐজিহয িূলুজিি হওয়ার আশিা ও অৈযজদ্রক জিজিশ শাসরৈর জচরন্তৈ আরলাজকি এবাং উদ্ার দ্ৃজষ্টিজঙ্গ
িারা প্রিাজবি জবরদ্শী শাসরকরা এরদ্রশর মাৈজবক িো সামাজিক উন্নয়রৈর লক্ষ্য িাড়াও উপজৈরবরশর
বাজসন্দারদ্র প্রজি জৈরিরদ্র আজধপিয বিায় রাখার মাৈজসকিা জেরক জকিু আধুজৈক ও সমািসাংস্কারমূলক কমতসূজচ
গ্রহর্ কররি জচরয়জিরলৈ। উপজরউক্ত জবষয়গুজল সজিজলিিারব ১৮৫৭ জিষ্টারের মহাজবরদ্রারহর জপ্রক্ষ্াপি রচৈা
কররজিল। যাইরহাক এই জবরদ্রারহর প্রিাব িাররির অৈযাৈয িারৈ কমরবজশ পড়রলও বারাকপুররর িৈিীবরৈ এই
জবরদ্রারহর প্রিযক্ষ্ জকাৈও প্রিাব অৈুিূি হয়জৈ।
জশরষ একো বলা যায় জয, বারাকপুররর সামাজিক ও রািনৈজিক ইজিহাস আরলাচৈা কররি হরল এখাৈকার
জসৈাজৈবারসর ইজিহাস বযাখযা করা আবশযক। কারর্; জসৈািাউজৈরক জকন্দ্র কররই এখারৈ এক ৈিুৈ সমািবযবিা
গরড় ঊরিজিল। বারাকপুররর সামজরক ঘাজিরি কমতরি সব জদ্শীয় জসপাজহ বাাংলার বাইরর জেরক আসরিৈ। এই
জসপাজহরা জিরলৈ জবরশষ করর জবহার ও উত্তরপ্ররদ্রশর জহজন্দিাষী মাৈুষ। যাাঁরদ্র সরঙ্গ িাৈীয় বাোজল সমারির
স্বািাজবকিারবই িাষার বযবধাৈ জিল। িরব যাইরহাক; জসৈাজৈবারসর ইজিহাসই জযরহিু বারাকপুররর সামাজিক ও
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রািনৈজিক ইজিহারসর মূলজবষয় িাই জসৈাজৈবারসর প্রকৃি ও যুজক্তজৈষ্ঠ ইজিহাস আরলাচৈা কররল এ অঞ্চরলর
সামাজিক ও রািনৈজিক আজঙ্গরকর এক স্বচ্ছ ধারর্া লাি করা যারব। এখারৈ একজি জবষয় জবশ স্পষ্ট জয, বারাকপুরর
জসৈাজৈবাস প্রজিষ্ঠার পর জেরকই এই অঞ্চরল এক ধররৈর
পজরবিতৈ ধীরর ধীরর সূজচি হরি োরক। কারর্;
জসৈািাউজৈরক জকন্দ্র করর একজদ্রক জযমৈ ৈিুৈ ৈিুৈ বািার সৃজষ্ট হরয়জিল জিমজৈ অৈযজদ্রক এরক জকন্দ্র করর
জবশ জকিু মহল গরড় উরিজিল- জযমৈ মুরজগ মহল, সবজি মহল ইিযাজদ্। এই বািার আবার জৈজিিরদ্র বািার ও
জগাড়ারদ্র বািার এই দুিারগ জবিক্ত জিল। এই বািারর ইউররারপর জবজিন্ন জদ্শ জেরক বারাকপুর সামজরক জবিারগ
চাকজর সূরত্র আগি সসৈযরদ্র যািায়াি জিল অেতাৎ যারা জসৈাজৈবারস কাি কররিৈ িাাঁরা বািারর পর্য ক্রয় কররি
আসরিৈ; এরদ্র কো বলা হরচ্ছ। বািারর আৈাি বা ৈাৈা খাদ্যদ্রবয জৈরয় বসরিৈ বাোজল জখরিখাওয়া দ্জরদ্র
মাৈুষিৈ। িরব ইউররাপীয় সসজৈকরা এরদ্শীয় মাৈুষরদ্র সরঙ্গ খুব জবজশ জমলারমশা কররিৈ ৈা। এিাড়া সসৈযরদ্র
িৈয এখারৈ পজিিালয়ও জিল।১৬ এই পজিিালরয় প্রজি সন্ধযারবলায় জদ্শীয় ও জগাড়া সসৈযরদ্র জিড় িমি। এই
পজিিালয়গুজল স্বািাজবকিারবই এরদ্শীয় গরীব মজহলারদ্র অেত উপািতরৈর মাধযম জিল। এরেরক একিা জবষয়
অৈুমাৈ কররি অসুজবধা হয় ৈা জয, িৎকালীৈ বাোজল সমারি এইসব জমরয়রদ্র জক জচারখ জদ্খা হি। সারাজদ্ৈ
করিার পজরেম করর সন্ধযারবলায় জদ্শীয় জসপাহীরা বািাররর কািাকাজি জকাৈও গািিলায় বরস জৈশাও কররিৈ;
কারর্ এই সময়িুকুই জিল িারদ্র আরাম ও অবসর সময়। িাই একো বলা বাহুলযই জয, জসৈাজৈবাসরক জকন্দ্র করর
এই অঞ্চরল বসবাসকারী মাৈুরষর আেত-সামাজিক ও রািনৈজিক িীবরৈ একিা পজরবিতরৈর ধারা লক্ষ্য করা
জগরয়জিল, যা আিও বিায় আরি।
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