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আতিা-ঐতিহ্ে রংপুর। 
 

 
পটভূতমঃ  

মাভারহ্ির মৎস্যহ্েল  লৌতিেহ্েল (ব্রহ্মপুত্র নহ্ের পূব বনাম লৌতিে) ভিঃ অমাহ্ের বৃত্তর রংপুর লজা ঞ্চ। পরতেহ্ে রামায়হ্ন 

উহ্স্নতিি প্রাগহ্জোতি রাজে োমরূপ রাহ্জের পূব বনাম। অর োমরূপ রাহ্জের এেটি প্রহ্েল তছ ‘রত্নপীঠ’। অতেভেহ্গর এআ রত্নপীঠ রংপুহ্রর 

প্রাচীন নাম। Sir Edward Gait এর History of Assam হ্ি জানা যায় রংপুর, লোচতবার এে ময় োমরূপ রাহ্জের মত্মগ বি 

তছ।  
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পূব ব দ্রাতিমাংল পয বমত্ম বিবমান রংপুর 

লজা তবত্মিৃ। রংপুর লহ্রর পতিহ্ম িািট নেী প্রবাতি।  
 

নামেরণঃ  

রংপুর বা রঙ্গপঁুর নামেরহ্ণর ঐতিাতে ব্যাখ্যা বহুংখ্যে হ্ লমাগ তিকৃহ্ির পূহ্ব ব এআ ঞ্চহ্র নামেরহ্ণ রংপুর বা রঙ্গপঁুর লব্দটি 

পায়া যায়না। রংপুর বা রঙ্গঁপুর নামেরহ্ণর ঐতিাতে ব্যাখ্যাগুহ্ার মহ্ে েহ্য়েটি উহ্েি েরা লযহ্ি পাহ্র।  
 

 রঙ্গ ঁ লব্দটি ফাী লব্দ। এর র্ ব প্রহ্মাে, রতেিা, নাট্যেম ব (রঙ্গঁলাা)। প্রায় তিন াজার বছর পূহ্ব ব প্রাগহ্জোতিপুর রাজাহ্ের 

অমহ্ এ ঞ্চহ্ নট-নটি  বারবতনিারা রঙ্গাঁহ্য়র াহ্র্ জতিি তছ। পরবতিবহ্ি মেভেগ এবং আংহ্রজ অমহ্ বহ্রন্দ্র ঞ্চহ্র 

ামমত্ম রাজা জতমোরহ্ের প্রহ্মােিানা  লভাগ তবাহ্র তচহ্ন পায়া যায়। বৃটিল অমহ্ এডয়াড ব লমহ্মাতরয়া  যা অজহ্ের 

পাবতে াআহ্ব্ররী ভবন িার উোরণ। এিরহ্নর রঙ্গঁবতেিার অতিেেহ্তু এিেঞ্চহ্র নাম রঙ্গঁপুর এবং ভাামত্মহ্র রংপুর 

হ্য়হ্ছ।   

 ‘রঙ্গঁ’ লব্দটির ন্য এেটি র্ ব ভেদ্ধ। প্রত্মিাতিে গহ্বণায় লেিা যায় মেভেহ্গর রংপুর ঞ্চহ্ ংখ্য ভেদ্ধ-তবগ্র ংিঠিি হ্য়হ্ছ। 

িৎোীন রাজিানী লিািািাটহ্েতন্দ্রে ভেদ্ধ ব্যতিি ১৬৮৭ া হ্ি ১৭১১ া পয বমত্ম এআ ভূ-িহ্ে ংখ্য ভেদ্ধ িহ্ট লগহ্ছ। এজন্যআ 

এ ঞ্চহ্র নাম হ্য়হ্ছ জঙ্গঁপুর বা রঙ্গঁপুর।  

 ‘বাঙাতর আতিা’ গ্রহ্ে প্রখ্যাি ঐতিাতে ড. নীার রঞ্জন রায় রঙ্গঁপুর নামেরহ্ণ া মাটি ধ্যেতি লবৌদ্ধ প্রভাতবি রংপুহ্রর 

ের্া বহ্হ্ছন। রংপুর ঞ্চহ্ া মাটি বা তিয়ারমাটির এাো িেন্ত ীতমি। সুিরাং া-মাটির অতিেে ধ্যেতি রংপুহ্রর 

ংহ্গ এ ঞ্চহ্র াভেজে িেন্ত ীতমি।  

 রংপুর লজার তিোংল ঞ্চহ্ তিত্মা নেীর পুরািন পস্নাবন ভূতম রহ্য়হ্ছ। এআ তিত্মা নেীর মেভেহ্গ তেত্মাং নাহ্ম পতরতচি 

তছ। তেস্াং ঞ্চহ্ প্রায় দুআ-তিন াজার বছর অহ্গ তবহ্ল এেটি ভাাহ্গাষ্ঠীর ভাা ‘রং’ ভাা। ন্যতেে তিত্মা বা তেত্মাং 

নেীর অতেনাম রংহ্পা বা রংপু। িাআ রংপু বা তিত্মার ববাতোয় বতিি বহ্ এর নাম রংপুর হ্ি পাহ্র।  

 

 William Hunter এর Statistical Accounts of Rangpur District হ্ি জানা যায় ১৬৬০-৬১ াহ্ লমাগ 

তিকৃহ্ির পর রংপুর ঞ্চহ্র নামেরণ য় ‘ফতের কুতে’। র্ বাৎ লমাগ তিকৃহ্ির পহ্র রংপুর নামেরণ য়। সুিরাং রঙ্গঁপুর বা রংপুর 

নামেরহ্ণর ঐতিাতে উৎপতত্ত মেভেগ। অর রংপুহ্রর মেভেহ্গর আতিা নানা ভেদ্ধ-তবগ্রহ্ মাচ্ছন্ন। ন্যতেহ্ে প্রাচীন  মেভেগীয় 

ামমত্ম মাহ্জ বাংার প্রতিটি ঞ্চহ্আ রঙ্গঁলাা, প্রহ্মাে উদ্যান তছ। শুধ্য রংপুহ্রআ রঙ্গঁরহ্র অতিেে লতু নামেরহ্ণ প্রভাব লফহ্হ্ছ 

এমন ভাবনা হ্নহ্েআ মর্ বন েহ্রনতন। িাআ রঙ্গপঁুর নামেরহ্ণ মেভেগীয় ভেদ্ধ-তবগ্রহ্র প্রভাব হ্পক্াকৃি লবলী লযৌতিে বহ্ অমরা মহ্ন 

েরহ্ি পাতর।  
 

নগরায়ন 

 চতুে বল লিহ্ের শুরম্নহ্ি োমরূপ রাজে লভহ্ঙ্গ োমিা রাজে তিরী য়। োমিারাহ্জের অহ্রেটি নাম োমিা তবার। বিবমান 

রংপুহ্রর নয় তে.তম. পতিহ্ম মেনা লমৌজায় োমিা রাহ্জের এেটি প্রতিহ্রাি দুহ্গ বর ধ্বংাবহ্ল অহ্ছ।  
 

 বিবমান রংপুর লর হ্ি পূব ব তেহ্ে িামপাট আউতনয়ন পতরহ্ের এাোটি মীরগঞ্জ নাহ্ম পতরতচি। মীরগঞ্জ হ্া মেভেগ  

সুিানী অমহ্র রঙ্গঁপুহ্রর অতে নগরায়ন। এাোটি এিন বি রংপুর লমৌজা নাহ্ম এবং বাজারটি নগর মীরগঞ্জ নাহ্ম পতরতচি। লমাগ 

অমহ্ রঙ্গপঁুর লর মীরগঞ্জ হ্ি উত্তহ্র মাীগঞ্জ বাজার তভতত্তে নগরীরূহ্প গহ্ি হ্ঠ। মাীগহ্ঞ্জর পূব বাঞ্চ এিন লছাট রংপুর নাহ্ম 

পতরতচতি।  
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 ১৭৫৭ াহ্র পালীর ভেহ্দ্ধর পর রাজননতিে পট পতরবিবহ্নর ংহ্গ ংহ্গ আষ্ট আতেয়া লোম্পানী বাংার ন্যান্য ঞ্চহ্র ন্যায় 

রংপুর ঞ্চহ্ রাজস্ব ংগ্রহ্ এেহ্চটিয়া তিোর প্রতিষ্ঠা েহ্র। এ মহ্য়আ লােহ্গাষ্ঠীর মহ্ে নতুন লরায়হ্নর তচমত্মা-লচিনা প্রোল 

পায়। ১৭৯০ া হ্ি মেভেগীয় রঙ্গঁপুর লর মাীগঞ্জ হ্ি বিবমান নবাবগঞ্জ বাজার (গুেরী বাজার)-রািাবস্নভ তভতত্তে অধ্যতনে লরায়ন 

গহ্ি ঠা শুরম্ন য়। ১৭৯৩ হ্ন তচরিায়ী বহ্দাবহ্ত্মর পর িানীয় জতমোর-লজািোরগণ নতুন লহ্র োচারী ির নতুন নতুন িাপনা 

গহ্ি লিাহ্ন। ফহ্ লহ্রর শ্রী-বৃতদ্ধ পায়। এভাহ্বআ অজহ্ের রংপুর লহ্রর লগািাপত্তন।  
 

তডমার জতমোরী লষ্টহ্টর মাতে রাজা জানেীবস্নভ লন রংপুর লরহ্ে ম্যাহ্তরয়া ভৄি েরার উহ্েহ্ে লহ্রর পাতন তনষ্কালহ্নর জন্য 

১৮৯০ াহ্ োমাসুদরী িা িনন েহ্রন। ৯ মাআ েীি ব এআ িা িনহ্নর প্রিান প্রহ্েৌলী তছহ্ন জতমোর অশুহ্িা াতিী।  
 

নৃিাতিে পতরচয়ঃ  

নেীতবহ্িৌি পাভূতম তনহ্য় গঠিি বহ্ রংপুর ঞ্চ িেমত্ম উব বর মভূতম। এ ঞ্চহ্ চা  পশুপাহ্নর সুতবিাহ্র্ ব বহু বতরাগি 

জনহ্গাষ্ঠীর অগমন িহ্টহ্ছ। প্রায় ৫ াজার বছর পূহ্ব ব এ ঞ্চহ্ বা েরি তনগ্রবুট জাতি যারা পশু পান  চাাবাে জানি না। প্রায় তিন 

াজার বছর পূহ্ব ব অাহ্মর উপিোো পার হ্য় তিে জাতি এহ্েহ্ল প্রহ্বল েহ্র। িীহ্র িীহ্র িারা কৃততভতত্তে মাজব্যবিা গহ্ি লিাহ্। 

রংপুর ঞ্চহ্র তিবাীহ্ের মহ্ে রাজবংলী লোচ, লমচ, লিন প্রভৃতি জাতিহ্গাষ্ঠীর প্রভাব লেিা যায়।  
 

নে-নেীঃ  

রংপুর ঞ্চহ্র প্রিান নেী ব্রহ্মপুত্র, তিত্মা, েরহ্িায়া, িািট, বাঙাী, িরা, যভৄহ্নশ্বরী, অতিরা প্রভৃতি প্রিান। তিত্মা ব্রহ্মপুহ্ত্রর উপনেী, 

ভারহ্ির ততেম রাহ্জে উৎপতত্ত। তিত্মার লািা নেী েরহ্িায়া। নেীগুহ্া উত্তর হ্ি েতক্ণ তেহ্ে প্রবাতি।  
 

ভাা ংস্কৃতি-াতিেঃ  

বাংা ভাার উৎপতত্ত হ্য়হ্ছ লগৌিীয় প্রাকৃি হ্ি লগৌিীয় পভ্রংহ্লর মােহ্ম। লগৌিীয় পভ্রংহ্লর পরবতিব ত্মর বঙ্গ-োমরূপী যা বাংা 

ভাার অতে ত্মর। এ োরহ্ণ বাংা ভাার অতে তনেল বন চয বাপহ্ে োমরূপী ভাা ির্া রংপুহ্রর অঞ্চতে ভাার প্রভাব ক্ে েরা যায়। 

লযমন-  

টাি লমার ির নাত পিহ্বী, 

ািীি ভাি নাত তনতি অহ্বী। 

টাি, ািীি লহ্ব্দ রংপুরী ভাার অঞ্চতেিা তবদ্যমান। 
 

রংপুর ঞ্চহ্ তলতক্ি জহ্নরা পতরলীতি ভাায় ের্া বহ্ গ্রামীণ জনগণ রংপুহ্রর অঞ্চতে ভাায় ের্া বহ্ন। রংপুহ্র এেটি বহু 

প্রচতি লব্দ ‘বাহ্’। বাহ্ লহ্ব্দর র্ ব বাপুহ্, বাবা ল। ব্যতিহ্ে ম্মানসূচে হ্বািন। ািারণি, ঠাট্রার ম্পেব ব্যতিি েহ্ে বাহ্ বা 

লযহ্ি পাহ্র। িহ্ব পতরতচি লয লোন ব্যতিহ্ে এ ঞ্চহ্ বাহ্ বা য়। রংপুহ্রর অঞ্চতে ভাার এেটি প্রিান তবতলষ্টে লহ্ব্দর অতেহ্ি র-

বহ্ণ বর িহ্ -বণ ব উচ্চাতরি য়। লযমন- মপুর (রংপুর),  (র), সুন (রসুন) আিোতে।  
 

পান-সুপারীর প্রচন রংপুহ্রর ংস্কৃতির এেটি ংল। সু-প্রাচীনো হ্ি এ ঞ্চহ্ প্রচুর পান  সুপারী উৎপাতেি য়। ছিা  িনার বচন 

গুহ্াহ্ি িান অর পাহ্নর ের্া উদ্ধৃি র্াোয় এ ঞ্চহ্ িান অর পাহ্নর প্রাচীনত্ব প্রমাণ েহ্র। ন্যান্য িাবাহ্রর াহ্র্ ভাি এ ঞ্চহ্র প্রিান 

িাদ্য। 
 

লা চাহ্ ভৄা িার হ্ি বে  তুা, 

িার হ্ি বে িান তবনা চাহ্ পান। 
 

 রংপুহ্রর কুটির তলল্প এে ময় ারাহ্েহ্ল প্রতদ্ধ তছ। নেলী োঁর্া, লরলম তলল্প, োগজ তলল্প, ভৎ তলল্প, বাঁল  লবহ্ির 

স্তলল্পজাি পণ্য এে ময় বাতহ্র রপ্তাতন হ্িা। বিবমাহ্ন িাঁি তলহ্ল্পর ন্যিম তনেল বন তনলহ্বিগহ্ঞ্জর লিরতঞ্জ ারাহ্েহ্ল তবখ্যাি। 

লিরতঞ্জর প্রতি নুরি রংপুর লজা োহ্ক্টর তম. তনহ্বি এর নামানুাহ্র লিরতঞ্জ উৎপােহ্নর লক্ত্রভূতম তনহ্বিগহ্ঞ্জর নামেরণ েরা 

য়।  

 
 

 ভায়াআয়া গান উত্তরাঞ্চ ির্া রংপুহ্রর ংস্কৃতির এেটি তবরাট ংল জুহ্ি অহ্ছ। লােংগীহ্ির উজ্জ্ব  গুরুত্বপূণ ব এ িারাটি এ 

ঞ্চহ্ িেন্ত জনতপ্রয়। উত্তরাঞ্চহ্র লোচতবার (পূহ্ব বর োমরূপ) রাহ্জের রাজবংলীহ্েরহ্ে ভায়াআয়া গাহ্নর স্রষ্টা বা য়। ভা লহ্ব্দর 

র্ ব ভাব বা লপ্রম। এআ ভা লহ্ব্দর ংহ্গ আয়া প্রিেয় লযাহ্গ ভায়াআয়া লহ্ব্দর উৎপতত্ত বহ্ প্রচতি অহ্ছ। ভায়াআয়া ভি ভাব বা লপ্রম 

ভদ্ধ এে িরহ্নর প্রতবি সূহ্রর অঞ্চতে লােংগীি। তপতৃিাতিে মাজ ব্যবিায় নারীর ায়ত্ব, িাহ্ের সুি-দুঃি, অলা-অোংিা, 

লপ্রম-প্রণহ্য়র অকুতি ব্যি ব্যর্া-লবেনা ভায়াআয়া গাহ্নর ের্া  সূহ্রর মে তেহ্য় প্রোল লপহ্য়হ্ছ। ‘ফাহ্দ পতিয়া’ বগা োহ্দহ্র তেংবা 
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তে গাতিয়া ভাআ তেহ্র লমার রািন, তেহ্র লমার বািন প্রভৃতি গানগুতহ্ি তবরী নারীর ব্যর্া-লবেনা প্রিীেী হ্র্ ব তুহ্ িরা হ্য়হ্ছ। 

ভায়াআয়া গাহ্নর প্রিান তলল্পী ভায়াআয়া ম্রাট অববা উতেন। এছািা রা রায়, রতর্ন্দ্রনার্ রায়, মহ্ল চন্দ্র রায়, লমাঃ েতছভৄতেন, 

লে.এ.এম অলরাফুজ্জামান াজু, লমাঃ তরাজ উতেন, রমজান অী রোর প্রভি ভায়াআয়া গান লগহ্য় যলস্বী হ্য়হ্ছন। ভায়াআয়া 

ছািা লমহ্য়ী গীি, তবহ্য়র গীি, লমানাআ যাত্রা, লগায়াীর গান, জাতর গান প্রভৃতি এ ঞ্চহ্ িেন্ত জনতপ্রয়।  
 

 মেভেহ্গর পুতঁর্ াতহ্িের প্রতদ্ধ েতব লয়াি মাভৄে এর জন্িান পীরগঞ্জ উপহ্জার ঝারাতবতলা গ্রাহ্ম। িার রতচি জঙ্গঁনামা 

মেভেহ্গর এেটি তবখ্যাি োব্য। তবতভন্ন মহ্য় রংপুহ্রর লয ব েতব-াততিেে বাংা াতহ্িে িাহ্ের সৃতষ্ট তেহ্য় বোন লরহ্িহ্ছন িাহ্ের 

মহ্ে েতব লয়াি মাভৄে (ষ্টােল লিাব্দী), াহ্ের মাভৄে (ষ্টােল লিাব্দী, লিািািাট), েতব োতচন্দ্র রায় লচৌধ্যরী (কুতের জতমোর), পতেি 

যােহ্বশ্বর িেবরত্ম (আটাকুমারী, পীরগাছা, ১৮৫২), লবগম লরাহ্েয়া ািায়াি লাহ্ন (১৮৮০-১৯৩২), সুহ্রল চন্দ্র চক্রবিী (লাবন, রংপুর- 

১৮৯১-১৯৫১) প্রভি উহ্িহ্যাগ্য। এছািা েম বসূহ্ত্র রাজা রামহ্মান রায়  যিীন্দ্রনার্ চক্রবিী রংপুহ্র বিান েহ্র িাহ্ের উহ্িহ্যাগ্য 

াতিেগুত রচনা েহ্রন। যিীন্দ্রনার্ চক্রবিী ১৯২৬াহ্ রাজা রামহ্মান রাহ্য়র স্মরনাহ্র্ ব প্রতিষ্ঠা েহ্রন রামহ্মান ক্লাব। বতিমচন্দ্র 

চহ্টাপােয় িার লেবী লচৌধ্যরানী উপন্যা রংপুহ্র লর্হ্ে এ ঞ্চহ্র পটভূতমহ্ি রচনা েহ্রহ্ছন। রংপুহ্রর েতব াততিেেগহ্ণর মহ্ে 

েহ্য়েজন লযমন- লমািাার লাহ্ন সুফী, োজী লমাাম্মে আতয়া (১৯০১-১৯৯৪), অব্দু ে িদোর (১৯২০-১৯৯৭), ললি অমানি 

অী (১৯২৯-১৯৭২), লমানাজাি উতেন (১৯৪৫-১৯৯৬), তেি অগর (১৯৫৪-২০০০), নুরু আাম (১৯৩৩-২০০৫), প্রহ্ফর ভৄম্মে 

অীম উতেন, ডঃ লরজাউ ে, অতনসু ে, মতফ ে, মতফজু আাম মান্টু, অহ্নায়ারু আাম রাজু, এম.এ বালার, মহ্নায়ারা 

লবগম, লমাাম্মে লা অম, লারাব দুা, মতিউর রমান বতস্নয়া োব্যতনতি, িদোর াআদুর রমান, লা অব্দু মতজে বুলু, এ.এম 

িত বাবু, লমাস্ফা লিাফাহ্য় লাহ্ন প্রভি।  
 

লিাধ্যাঃ  

 লিাধূায় রংপুর িেন্ত গ্ররমান। গ্রামীণ ঐতিেবাী লিাগুত লযমন- াডুডু, োবাতড, োঁতিয়াবান্ধা, লগাোছুট, লুহ্োচুতর, াঠি 

লিা, ঘুতি উিাহ্না লিা এিন গ্রামাঞ্চহ্ প্রচতি অহ্ছ। এছািা অধ্যতনে লিা গুহ্ার মহ্ে ফুটব, তক্রহ্েট, তে, লটতব-লটতন প্রভৃতি 

িেন্ত জনতপ্রয় হ্য় অহ্ছ। ফুটবহ্ রংপুহ্রর ঐতিে িেন্ত ভৄজ্জ। ১৯৩২ াহ্ টাউন ক্লাহ্বর অহ্য়াজহ্ন তজ.এ তলল্ড ফুটব 

প্রতিহ্যাগীিায় ংল তনহ্িন বাংার বাআহ্রর ফুটব ক্লাবগুহ্া। ফুটব যাদুের ামাে তছহ্ন লোহ্র নামেরা লিহ্ায়াি। ম্প্রতি 

বঙ্গঁমািা ফতজাতুহ্ন্নছা ভৄতজব জািীয় লগাল্ড োপ ফুটব প্রতিহ্যাগীিায় রংপুহ্রর পাতচিা রোরী প্রার্তমে তবদ্যাহ্য়র লমহ্য়হ্ের ে 

জািীয় পয বাহ্য় রানা ব অপ য়ার লগৌরব জবন েহ্র। ১৯৬০ াহ্ গঠিি য় রংপুর লটতব-লটতন ংিা।  
 

রাজননতিে অহ্দান ংগ্রাম  রংপুরঃ  

 রংপুহ্রর রাজননতিে আতিা িেমত্ম ভদ্ধ। পালীর ভেহ্দ্ধর পর আষ্ট আতেয়া লোম্পানীর লানামহ্ বাংার ন্যান্য ঞ্চহ্র 

ন্যায় রংপুর ঞ্চহ্ মাজ োঠাহ্মা লভহ্ঙ্গ পহ্ি। লমাগ অমহ্র তিতিলী ামন্তবােী মাহ্জর র্ বননতিে বুতনয়াে অর তবপয বস্ হ্য় 

পহ্ি ১৭৯৩ াহ্র তচরিায়ী বহ্দাবহ্স্র পর। এ ময় আংহ্রজহ্ের ন্যায় িোচাহ্রর তবরুহ্দ্ধ রংপুহ্র প্রর্ম প্রজা তবহ্দ্রাহ্র লনতৃত্ব লেন 

মেনার জতমোর জয়দুগ বা লেবী লচৌধ্যরানী, আটাকুমারীর জতমোর তলবচন্দ্র রায়, ভবানী পাঠে, তেরাজী নারায়ন কৃপানার্, আরাআ িাঁ, ভৄা 

লা, নুরু েীন রহ্ফ নুরু উতেন, েয়া লা, লেনা রোর। আংহ্রজ আজারাোর লেবী তংহ্র িোচাহ্রর তবরুহ্দ্ধ নুরু উতেন তবহ্দ্রা 

লিাণা েরহ্ হ্নহ্েআ িাহ্ে াায্য েহ্রন।  
 

 ১৮৫৭ াহ্র তপাী তবহ্দ্রাহ্ রংপুর লহ্রর লষ্টলন লরাড, াহ্ে লপট্র পাহ্ম্পর পাহ্ল লীে ন লমাাম্মে য়াীোে িান। 

তিতন লমাগ ম্রাটহ্ের বংলির তছহ্ন। াহ্ে লপট্র পাহ্ম্পর পাহ্ল িার মাতি অহ্ছ। রংপুহ্র স্বহ্েলী অহ্দাহ্নর ন্যিম ংগঠন 

নুলীন তমতির প্রিান রাজননতিে লনিা তছহ্ন িীল পােরালী। রংপুহ্র লিাফি  হ্যাগ অহ্দাহ্ন যাঁরা লনতৃত্ব োন েহ্রন 

িাহ্ের মহ্ে জীহ্িন চক্রবিী, মাানা এানু ে অহ্ফেী, কুতিগ্রাহ্মর োজী এমোদু ে, বেরগহ্ঞ্জর োরাজ উতেন মে, মািাব 

উতেন িান, ীহ্রন্দ্র নার্ ভৄিাজী, জতমোর তবজয় বাবু, েীহ্নল াতিী, তবম লভৌতমে, নৃহ্পন লিা, লবনী মািব উতে, লেৌতুহ্ন্নছা, প্রতিভা 

রোর প্রভি ন্যিম।  
 

 ১৯৩৬-১৯৩৭ া হ্ি পরবিী ময় পয বন্ত ভৄতম ীহ্গর লনতৃহ্ত্ব যারা তছহ্ন িাহ্ের মহ্ে আমাে উতেন, রফাহ্য়ি উো 

রোর, লা অব্দু াতমে, অমে লাহ্ন, িয়রাি লাহ্ন, এম.এ অউয়া, েতবর উতেন অহ্মে, অবু লাহ্ন, মতলউর রমান যাদু 

তময়া, োজী অব্দু োহ্ের, কুতিগ্রাহ্মর এম.এ াতফজ প্রভি উহ্েিহ্যাগ্য।  
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 ১৯৫২ হ্নর ভাা অহ্দাহ্ন রংপুহ্রর লনতৃহ্ত্ব তছহ্ন পীরগহ্ঞ্জর মতিউর রমান, োপে নুরু আাম, অব্দু গতন 

এডহ্ভাহ্েট, অব্দু লাবান, িদোর অতজজার রমান, লমািাার লাহ্ন সুতফ, লা অব্দুর রাজ্জাে, লমাঃ অফজা, এডহ্ভাহ্েট ততেে 

লাহ্ন, লা লিাফাজ্জ লাহ্ন, অহ্বে অী, তমত ভটাচায ব প্রভি।  
 

 পাতেস্ান অমহ্র তবতভন্ন গণিাতিে অহ্দান  ভৄতিভেহ্দ্ধ রংপুহ্রর অপামর জন ািারহ্ণর যারা লনতৃত্ব তেহ্য়হ্ছন িাহ্ের মহ্ে 

মতনকৃষ্ণ লন, অমজাে লাহ্ন, জীহ্িন েত্ত, মাফুজ অী জরহ্রজ, পাতি তমত্র, তভকু লচৌধ্যরী, এডহ্ভাহ্েট োজী এতয়া, এডহ্ভাহ্েট লমাঃ 

অফজা, লগাাম লমাস্ফা বাটু, াহ্রছ উতেন রোর, রতফকু আাম লগাাপ, াহ্রছ উতেন রোর, মমিাজ জাতের অহ্মে াবু, 

ে রোর, আতয়া অহ্মে, অবু মনসুর অহ্মে, লীে ভৄিিার এাী, মাবুবু বারী, নুরু াান, ভৄকু লমাস্াতফজুর রমান 

প্রভি।  
 

 ভৄতিভেহ্দ্ধর প্রারহ্ে ৩রা মাচ ব রংপুহ্র অমনগর লষ্টলন লরাহ্ড তমতছ চাোহ্ বাঙাী রফরাজ িাহ্নর বািী হ্ি গুত বত বি 

হ্ তেহ্লার লংকু মজোর তনি ন। তনি লংকু মজোহ্রর বাতি গুপ্ত পািায় এবং তিতনআ রংপুহ্রর ভৄতিভেহ্দ্ধ প্রর্ম লীে। ২৩ লল মাচ ব 

রতফকু আাম লগাাহ্পর লনতৃহ্ত্ব রংপুহ্র স্বািীন বাংার জািীয় পিাো উহ্ত্তান েরা য়। ২৮ লল মাচ ব ১৯৭১ াহ্ রংপুহ্রর অপামর 

জনিা িীর িনুে তনহ্য় রংপুর েোন্টনহ্মন্ট লিরা েহ্র। লতেহ্নর েোন্টহ্মন্ট লিরা অহ্দাহ্ন প্রায় ৫০০ এর তিে লাে ভতুেবরণ 

েহ্রন। ভৄতিভেদ্ধোহ্ াংস্কৃতিে েহ্র েস্য তহ্হ্ব যারা ংলগ্রন েহ্রন িাহ্ের মহ্ে তরাজ উতেন, বাআ পা, চায়না তনহ্য়াগী, 

েতবিা ো, েতছভৄতেন, ফতজাতুনহ্ন্নছা (বুলু অপা), রুন ভৄিাজী, ভৄকু লমাস্াতফজুর রমান, রামকৃষ্ণ লামানী, লামসুন্নাার লরনু, রনী 

রমান (লীে), অহ্মে নুর টিপু, িাতেভৄ আাম বসুতনয়া প্রভি ন্যিম। রংপুহ্রর বেভূতমগুহ্ার মহ্ে েমেমা তব্রজ বেভূতম, 

তনহ্বিগঞ্জ বেভূতম, েতিগঞ্জ শ্বশ্মান বেভূতম, নব্দীগঞ্জ বেভূতম, টাউন হ্র গ্রীন রুম  পাশ্বববিী কুয়া, জাফরগঞ্জ বেভূতম ন্যিম।  
 

 ভৄতিভেদ্ধোীন রংপুহ্র লীে ন এমন েহ্য়েজন হ্ন- মাফুজ অী জরহ্রজ, োরমাআহ্ে েহ্হ্জর োপে োঁাচাে 

রায়, োপে তচত্তরঞ্জন রায়, োপে সুনী বরন চক্রবিী, োপে লাায়মান অী, োপে রামকৃষ্ণ তিোরী, োপে অব্দুর 

রমান, পূণ বচন্দ্র রোর, মাজাার লাহ্ন, তভকু লচৌধ্যরী, তমত লচৌধ্যরী, লংের া বতনে, লমাবারে লাহ্ন, রতন রমান, লীে ভৄিিার 

এাী, মর অী, লগাাম লগৌছ, তলহ্বন ভৄিাজী প্রভি।  
 

েল বনীয় িান  িাপনাঃ  

 িাজাট রাজবািী  রংপুর যাদুির, োরমাআহ্ে েহ্জ, টাউন , পাবতে াআহ্ব্ররী, লেবী লচৌধ্যরানীর বিবাটি  ংগ্ন 

মতদর, তডমা রাজ োী মতদর, লজা পতরে ভবন, োমা সুদতর িা স্মৃতিস্ে, রংপুর পুতল , জতমোর তলবচহ্ন্দ্রর বিবাটি, 

মাানা লেরামি অী (রঃ) এর মাজার  লেরামতিয়া মতজে, লবগম লরাহ্েয়ার জন্ভূতম পায়রাবদ, ভৄতিভেহ্দ্ধর ভাস্কয ব জবন আিোতে।  
 

 রংপুহ্রর আতিা-ঐতিে ংস্কৃতি িেন্ত সুপ্রাচীন। আতিাখ্যাি রংপুহ্রর ভূ-প্রাকৃতিে তবতলষ্টে প্রাচীন য়ায় এর আতিা 

ঐতিে তনহ্য় তনরন্তর গহ্বনা হ্ হ্নে নতুন িথ্য লবর য়া স্বাভাতবে তেছু নয়। লআ প্রতিশ্রুতি  প্রস্াবনা র্ােহ্ব বার প্রতি।  
 


