৪

চাদর
নগর

_ কলান থক
জগYাVী পুজা।
চNননগরর ইতহাস।
বকাশ মুখাপাধায়

রববার ২৯ অPাবর ২০১৭

নত!গাপাল 0ৃত ম-র

চ-ননগর /!া রাড
হয়ছ। eতীয় মত, একদা এখান চNনকাঠর
ববসা চলত, তাই চNননগর, আজকর দন
অবশ তার তমন কানও >মাণ পাওয়া যায় না।
আর তåতীয় মত, এখানর চfীমNর লাককথা
অনুযায়ী যখানর দবী ছলন জাbত তার নাম
থকই চfীর নগর থক অপgংশ চNননগর
হয়ছ।
এই চNননগর একদা ছল ফরাসদর। _া`

আজ রববার য সTাহট শষ হ5 তার
গাড়ার দন থক >তদন হাজার হাজার
মানুষর গUব ছল কলকাতা থক মাV ৩৫
কলামটার র একটা জায়গা, চNননগর।
সখানকার বখাত জগYাVী পুজা দখার জন
মানুষর এই ঢল।
এখনকার আমরা চNননগর বলত জগYাVী
পুজাই বুঝ ঠকই ক[ এই জনপদর ইতহাস
অনক >াচীন আর বণময়। সই ১৮৮০ সালর
১ অগা\ এখান Sতর হয়ছল করপারশন।
যঁার >থম ময়র ছলন চালস ডÓমন।
চালস ডÓমন 3নত একটÓ কমন লাগছ
তাই না। এ তা ঠক ইংরজদর নাম নয়, তা
হল? ইন ছলন একজন ফরাস। একদা _া`
থক আসা বaট কী কর ময়র হলন সটা
বলার আগ আমরা এই শহর বা নগরর নাম
চNননগর হল কন সটা একটÓ দখ। এ
বাপার নানারকম মত আছ। সবচয়
bহণযাগ মত হল, গ=ার পাশ থাকা এই শহর
নদীর ওপর থক দখল এর সীমানাটা ঠক
অধক চাদর মতা দখত লাগ। তাই চাদর
নগর, লাকমুখ পাdাত পাdাত চNননগর

চ-ননগর ক!াথলক চাচ

থক এর দখাশানা হত। সখান থক
এতর তাদর একটা কলান Sতর হল কী
ভাব সটা ভাবত একটÓ অবাক লাগ ঠকই,
ক[ এখানও সই বণকর মানদf রাজদf
পরণত হওয়ার কাহন আছ, ক[ ই\ ইGয়া
কাhানর ভারত দখলর মতা নয়। এখানকার
মানুষরা ফরাসদর অধীন শাUপূণভাব
বসবাস করছ, তাদর ওপর যা আiমণ
হয়ছ তা ইংরজদর থকই। ইংরজরা এর
দখল নয়ছ বারবার, আবার হjাUরও হয়
গয়ছ, _া`র অধীন এসছ। ভারতবষ যখন
kাধীন হয়, তখনও এট _া` শাসনাধীন। পর
বনা রaপাত চNননগর >থম ভারত মশ
তারপর পlমব=র অংশ হয়ছ। তার পুরা
ববরণ পর দ5, এখন 3mর কথা।
চNননগর ফরাস বণকরা nায়ীভাব অাসার
অনক আগই pস নাম এক ফরাস
এখানকার কষাণপুর বল একট পqত বাস
করতন। ১৬৭৩ সাল তন >ায় ৬০ বঘ
জম কন তার বাসnান Sতর করছলন। আর
তার থাকার জায়গাটক কs করই ববসার
কs গড় উঠছল। যার কথা সুর _া`ও
পঁৗছছল। সখারকার একদল ববসায়ী তখন
এখান এস নবাব ইFাহম খানর স=
দখা করন, তারপর ৯৪২ হPর জম
কন পাকাপাক এখান থাকত 3m
করন। সটা ১৬৮৮ সাল। ভারতবষ তখন
মুঘল সuাটর অধীন। অথচ ইFাহম খানর
থক জম কন ফরাসরা >থম ববসা ও
পর এককভাব এ এলাকার শাসনর দায়v
নয় নল। স সংবাদ মুঘল শাসকদর কান

ঠাকাঠÓক হত না তার কারণ তারা এলাকার
উyয়নও যথz খরচ করত।
আর ১৭৩০ সাল _ঁাসায়া p চNননগর
করপারশনর ময়র হওয়ার পর এখানর
বাপক উyত হত থাক। গ=ার তীরর {| াG,
সরকার অাবাস যা এখন ‘অাjত দ চNননগর’,
স} জাসফ কনভ}র ভতরর চাপলর
উyত এই সময়ই হয়। ফরাস চNননগরক
আলাদা কর রাখার জন ট গট Sতর
হয়ছল। যার একট এখনও আছ।
১৯৩৭ সাল বাjল গ পতনর
সময় এট নমাণ হয়ছল, চNননগর
টÓর\দর জন একট আকষণীয়
~ট। এখানর ববকানN মNর,
মউজয়ম ও ইন\টউট যখান
এখনও _ শখানা হয়,
পাতালবাড় যার নচতলা গ=ার
মধ যখান একদা ঈরচs
বদাসাগর থক গয়ছন,
হরহর শঠর নতগাপাল ৃত
মNর, বশালা8ী মNর, জগyাথ
দবর সাবনারা ঠাকর বাড়,
রাধানাথ সকদারর হমালয়ান
মউজয়ম দখার জন দল দল
লাক আস। এখন আবার Sতর
হয়ছ কএমডএ পাক, শীতকাল
যা পকনক জমজমাট, এছাড়া
আছ চNননগর হরটজ
মউজয়ম। এখান রবীsনাথ
সhকও নানা তথ সংর8ত
আছ। চNননগর ছল

পঁৗছছল কনা ক জান। বা সভাব তারা গা
করন। তার একটা কারণ অবশই 3ধু ফরাসরা
নয়, এই গ=ার তীরর পরপর এলাকাwলত
তখন হলাG, ডনমাক ইতাদ জায়গা থক
আসা সওদাগররাও ববসার পসার জময়ছল।
সাধারণ মানুষদর
স= তাদর
তমন

ßÁòËéÂˆ
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‘¿ù¿ùÂóÅéÂ’ ¿ÂõöÂ±Ëá Îû üÂõ ÂóÅéÂ
ßvÁ±Âõ üðÃËüÉÂõþ ÕÒ±ßÁ± åÃ¿Âõ ÎÂõËÂõþ±ËÂõ,
îÂ±Âõþ± Âó±ËÂõ ý×Ã Ë¦óú±ù ÂóÅéÂÂóÉ±ßÁ¼
åÃ¿ÂõÂõþ ü±ý×Ã æÃ 10"â7" ýÃÃÝûþ± äÂ±ý×Ã ¼
ÎîÂ±÷±ËðÃÂõþ ¿áôÄÂéÂ ýÃÃÉ±¥ó±Âõþ ÎðÃËÂõ

রবীsনাথর >য় জায়গা। এখান তন বারবার
আসতন। এছাড়া আছ ১৭৪০ সাল >তIত
নNলাল মNর, যা দওয়ান ইsনারায়ণ চৗধুর
নমাণ করান। এই ইsনারায়ণই চNননগর
>থম জগYাVী পুজা করছলন।
ইংরজরা অনকবারই চNননগর আiমণ
কর ও দখল কর। ১৭৫৬ সাল Fটন আর
_া` যুY বাধল রবাট াইভ ও অাডমর| াল
চালস ওয়াটসন ১৭৫৭ সালর ২৩ মাচ
চNননগরক নজদর হফাজত নন।
মরজাফরর স= এই চNননগর বসই াইভ
ষড়য  করছল। যার ফল, পরাধীন ভারত।
১৭৬৫ সাল পারস চÓaর জন চNননগর
আবার ফরাসদর হয়। ১৭৭৮—এ ইংলাG—_া`
যুY, বস হাতবদল। পঁাচ বছর পর স, শাসক
পাdাপাd। ১৭৩৯ সাল ফরাস বpবর সময়
চNননগর ফরাসদর হাত থক চল যায়।
শষ ১৮১৬ সাল ফরাসদর দখল এল
১৯৫০ সাল অবধ তারা রাজv কর।
চNননগরর বচার ববnায় মৃতÓদf হল
গলাটন চড়ানা হত। শখ আবল ও হীm
বাগদ নাম ’জন অপরাধীক >থম মৃতÓদf
দওয়া হয়ছল। তব এই গলাটন >থা
বশদন ছল না। ১৮৯৫—এর ২২ লাই শষ
গলাটন হয়। চNননগরর হাইকাট ছল
ফরাস অধকত পfচরত। একটÓ আগ বলা
হয়ছ, ১৯৫০ অবধ চNননগর _া`র দখল
ছল, তাহল ১৯৪৭ সাল ভারতর kাধীনতার
সময় সখানর অবnা কী ছল? তখন চNননগর
kাধীন হয়ন। ১৯৪৮ সালর ন মাস ফরাস
সরকার জনমত নল দখা যায়, এলাকার ৯৭
শতাংশ মানুষ ভারতর স= যুa হত চান।
১৯৫০ এর ম মাস চNননগরর ভারতর
অধীন হওয়ার >iয়া 3m হয়। ২ ফয়ার
১৯৫১ ভারতর স= যাগ হয়। পlমব=র
স= মলত লগ যায় আরও সাড় তনবছর।
২ অPাবর ১৯৫৪ সাল চNননগর পlমব=
মশ। শষ একটা কথা বল। অভজাত
এলাকা চNননগরর জগYাVী পুজার জৗলুষর
কথা তা সবজনবদত। আরও একটা গবর
বষয় আছ। দশমীর দন ভাসানর জন এখান
সারারা'র বাপী >তমা, আলা, সাজ, বাজনা,
নাচ, গান ইতাদ নয় য সুশৃল বশাল
শাভাযাVা হয় তা আনN অনুIানর জন সারা
পৃথবীত হওয়া দীঘতম মছলর মধ eতীয়।
>থমট Fাজলর রও ড জনইরার
কানভাল।

তামাদর সবচয় 5য় পাখর ছব এঁক
পাঠাও আমাদর দ;র। ছব পাঠানার
শষ তারখ ০২.১১.২০১৭।
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Õ±÷±ËðÃÂõþ ÎôÂ±ò ßÁËÂõþ äÂËù ÛËü±¼
 (033) 71007171
[ÎÎü±÷ ÎïËßÁ ú¿ò ðÅÃÂóÅÂõþ 1éÂ±
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üÑÂõ±ðÃ ›¶¿îÂ¿ðÃËòÂõþ ÷æÃ±ûþ êÂ±ü±
Âõþ¿ãÃÃò Âó±îÂ± ‘ÂóÅéÂ’-ÛÂõþ ÎåÃ±éÂËðÃÂõþ
¿òæÃ¦¤ ßvÁ±Âõ ýÃÃù ÂóÅéÂ ßvÁ±Âõ¼ Õ±Âõþ,
›¶ï÷ ðÃ±ËòËîÂý×Ã ÂÂóÅéÂ ßvÁ±ËÂõ Îû±á
¿ðÃËûþËåÃ ÕËòßÁ ÕËòßÁ Î÷¥¤±Âõþ¼
ÎîÂ±÷Âõþ±Ý ÛßÁ ÎðÃ±×ËëÂÿ äÂËù ÛËü±¼
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û±ËðÃÂõþ Âõûþü 12 ÂõÂõåÃÂõþ Âõ± îÂ±Âõþ ßÁ÷ îÂ±Âõþ±ý×Ã ÎßÁÂõù÷±S ÂóÅéÂ ßvÁ±ËÂõÂõþ Î÷¥¤±Âõþ ýÃÃËîÂ Âó±ÂõþËÂõ¼ ôÂË÷ÇÂõþ ÎôÂ±ËéÂ±ßÁ¿Âó
¢¶±ýÃÃÉ ßÁÂõþ± ýÃÃËÂõ ò±¼ ôÂË÷ÇÂõþ üËe ðÅÃ’ßÁ¿Âó ˆÉ±¥ó ü±ý×Ã æ ÃåÃ¿Âõ Ý ÂõûþËüÂõþ Î×Âõñ ›¶÷±í Âó±êÂ±ËîÂ ýÃÃËÂõ¼ Î÷¥¤±Âõþ¿úÂó
÷ÓùÉ òáðÃ, ÎäÂßÁ Âõ± ÂõÉ±‚ E±ôÄÂéÂ- ÛÂõþ ÷±ñÉË÷ æÃò± ÎðÃÝûþ± û±ËÂõ¼ ÂõÉ±‚ E±ôÄÂé / ÎäÂßÁ 'Pratidin
Prakashani Private Limited'- ÛÂõþ ò±Ë÷ ýÃÃËÂõ¼

2

ò±÷
¿êÂßÁ±ò±

আরাধতা পাইন ম,ারশপ নং ১৮৯২
৬—১২

শবালক চ!াটাজ ম,ারশপ নং ১৯২১

day
সৗমল কÓ, জাহদা খাতÓন,
ময়ূখ দাস, পুল দ। তামার
জ1দন পুট াব জানায় অনক
3ভ5া। হাসখুশ কাটÓক তামার
বশষ দনট।
হ!াপ বাথড!

¿÷ ' ëÂ ÂõÉ± á

3

শার!ত কাল
ম,ারশপ নং ১৯০২

২—৬

সমৃ2 ম3
ম,ারশপ নং ১৮৯৭

ক,াজ
১৯৪৮ সাল
আনুIানকভাব গৃহীত হয়
ক,াজ পতাকা। নীল ও
লাল রঙর বাG রয়ছ
পতাকায়। পতাকার মাঝ
আMারভাটর ছব রয়ছ।
অাMারভাট ক,াজ—এর
এক বরাট মNর। ১২
শতক মNরট নমত হয়।
১২৬৬ হPর জমর ওপর
ড় Sতর মNরট।

ÎôÂ±ò òÑ
¦¨Åù

ÂóÅéÂ ßvÁ±Âõ ÎýÃÃŠù±ý×Ã ò òÑ- (033) 71007171

Âõûþü

ßvÁ±ü

ôÂ÷Ç æÃ÷± ÎðÃÝûþ±Âõþ ¿êÂßÁ±ò± : ÂÂóÅéÂ ßvÁ±Âõ, üÑÂõ±ðÃ ›¶¿îÂ¿ðÃò, 20 ›¶ôÅÂ~ üÂõþßÁ±Âõþ ¿ˆ˜ÃéÂ, ßÁùßÁ±îÂ± 700072

ভানাল হা=ং
পারট
ভারত ও দ8ণপূব এশয়ায় দখা
মল ভানাল হা=ং পারটর। টয়া
>জাতর এই পাখর গায়র রংও
গাঢ় সবুজ আর ঠঁাটর রং লাল।
বটগাছর ফল ও ফÓলর মধু এদর
>ধান খাদ। টয়ার থক ভানাল
হা=ং পারট খানক ছাট। গাছর
গায়র ফাটল এরা বাসা বঁাধ।
এদর গলার আওয়াজ তীF। এরা
ইGয়ান লরকট নামও পরচত।

