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বাাংার ইতিা তবসৃ্তি ভারিীয় উপমাদেল এবাং েতিদের 
পার্শ্ববিী অঞ্চদর ইতিাদর াদে জত়িি 
এতলয়া এবাং েতিে-পূবব এতলয়া। এর মদযে রদয়দছ আযুতিক কাদর 
বাাংাদেল এবাং ভারদির পতিমবঙ্গ রাজেগুত, 
 তিপুরা ও আাদমর কতরমগঞ্জ জজা, ভারিীয় উপমাদেদলর পূবব 
অাংদল অবতিি, 
 বদঙ্গাপাগদরর লীদব এবাং উববর গঙ্গা বদ্বীদপর আতযপিে। 
বাাংায় ভেিার অগ্রগতি চার স্রাদের। 
অঞ্চটি প্রাচীি গ্রীক এবাং জরামািদের কাদছ গঙ্গাতরডাই িাদম 
পতরতচি তছ, একটি লতিলাী রাজে যার 
পূবব ভারি জেদক আদকজান্ডার জগ্রটদক প্রিোাদরর জিিৃত্ব 
তেদয়তছ াতি বাতিী। 
গঙ্গা ও ব্রহ্মপুি িেগুত এই অঞ্চদর জভৌগতক তচতিিকারী তাদব 
কাজ কদর, 

https://www.probangali.com/


 িদব অঞ্চটি তবসৃ্তি ভারিীয় উপমাদেদলর াদে াংযুি কদর। 
বাাংা তকছু ময় ভারিীয় উপমাদেদলর ইতিাদ গুরুত্বপূেব 
ভূতমকা পাি কদরদছ। 
এই অঞ্চদর প্রােতমক ইতিাদ ভারিীয় াম্রাদজের উত্তরাতযকার, 
অভেন্তরীে ছত়িদয় প়িা, 
আতযপদিের জিে তন্দ ুও জবৌদ্ধযদমবর মদযে ়িাই। প্রাচীি বাাংা 
জবল কদয়কটি প্রযাি জিপদের (রাজে) িাি তছ, 
যতেও প্রাচীিিম লরগুত ববতেক যুদগর। একটি েোাদাক্র্োত 
এবাং historicতিাতক তল্ক জরাদডর একটি উত্া, 
 প্রাচীি বঙ্গ ভারি মাাগরীয় দ্বীপপুদঞ্জ এবাং েতিে-পূবব এতলয়ায় 
উপতিদবল িাপি কদরতছ; 
পাতবয়া, আরব এবাং ভূমযোগদরর াদে এর ুে ৃTrade 
বাতেজে ম্পকব  তছ যা এর াভজিক ুতির মতি 
জটক্সটাইগুতদক জকন্দ্র কদর। 
 অঞ্চটি জমৌযব এবাং গুপ্তা জবল কদয়কটি প্রাচীি পোি-ইতন্ডয়াি 
াম্রাদজের অাংল তছ। 
এটি আঞ্চতক রাজদত্বর একটি েগুবও তছ। জগৌদ়ির েগুব জগৌ়ি 
রাদজের রাজযািী তাদব কাজ কদরতছ, 
জবৌদ্ধ পা াম্রাজে (অষ্টম জেদক একােল লিােী) এবাং জি 
াম্রাজে (11 িম 12 ম লিােী)। 
এই যুদগ বাাংা ভাা, ততপ, াতিে, াংগীি, তলল্প ও 
িাপদিের তবকাল ঘদটতছ। 
ভারিীয় উপমাদেদলর মুতম তবজয় বাাংাদক মযেযুগীয় ইামী 
এবাং পারেীয় তবদর্শ্ অন্তভূব ি কদরতছ। 



 1204 এবাং 1352 এর মদযে, বাাংা তছ তেতি ুিাতিদির 
একটি প্রদেল। 
 এই যুগটি মদু্রা মদু্রা তাদব টাকার প্রবিব ি জেদেতছ, যা 
আযুতিক যুদগ টিদক আদছ। 
একটি স্বাযীি জবঙ্গ ািািাি ১৩৫২ াদ গঠিি দয়তছ এবাং 
েইু লিােী যদর এই অঞ্চ লাি কদরতছ, 
যার মদয় ূফীবাে ও বাাংা ভাার উপর তভতত্ত কদর ইাদমর 
একটি স্বিন্ত্র রূপ আতবভূব ি য় এবাং অঞ্চটি তবদর্শ্র এক বৃি 
বেবায়ী তাদব পতরতচি তছ। 
 লাকদগাষ্ঠীও বাাংাদক ইদন্দা-পাতবয়াি াংসৃ্কতির পূববিম আশ্রদয় 
পতরেি কদরতছ। 
ুিািরা েতিে-পূবব এতলয়ার আরাকাি অঞ্চদ প্রভাব জফদতছ, 
জযোদি জবৌদ্ধ রাজারা ুিাতি লাদির িক কদরতছদি, 
মদু্রা এবাং ফোলি। ুিাদির অযীদি তমাং চীদির াদে একটি 
ম্পকব  উন্নি দয়তছ। 
বঙ্গীয় ািািাি রাজা গদেল ও িাাঁর পুদির উত্থাি  তন্দ ু
অতভজািদের জিে উদিেদযাগে তছ 
েেোর তাদব জাাউতিি মুাম্মে লা। তন্দরুা রাজে প্রলাদি 
প্রযািমন্ত্রী ও কতব তাদব কাজ করি। 
আাউতিি হুদি লাদর মদিা ুিািদের পৃষ্ঠদপাকিায়, 
বাাংা াতদিে এই অঞ্চদ াংসৃ্কদির লতিলাী প্রভাব প্রতিিাপি 
শুরু দয়তছ। 
তন্দ ুরাজত্বগুতদি জকাচ তকাংডম, মিভূদমর তকাংডম, ভুরশুট 
তকাংডম এবাং তিপুরার তকাংডম অন্তভুব ি তছ; 



এবাং প্রিাপাতেিে এবাং রাজা ীিারাম রাদয়র মদিা লতিলাী তন্দ ু
রাদজর রাজত্ব। 
১th ল লিদকর জলদর তেদক এবাং দিদরা লিদকর জগা়িার 
তেদক, বাদরা ভূাঁ ইয়াদের (বাদরা বাত়িওয়াা) জিিৃত্বোিকারী 
একজি মুতম রাজপুি প্রযাি Isaা োি বঙ্গীয় বদ্বীদপ 
আতযপিে তবস্তার কদরতছদি। 
ুিািাদির পিদির পদর, বাাংা মঘু াম্রাদজের আতযপদিের 
অযীদি আদ, 
এর যিী প্রদেল তাদব। মঘুদের অযীদি, জবঙ্গ ুবা াম্রাদজের 
জমাট জেলজ উৎপােদির (তজতডতপ) প্রায় ৫০% এবাং ১২% 
উত্পােি কদরতছ 
তবদর্শ্র তজতডতপ 
অঞ্চটি জটক্সটাই উত্পােি এবাং তলপ তবতডাংদয়র মদিা 
তলল্পগুতদি তবর্শ্বোপী লীবিািীয় তছ, 
 রাজযািী Dhakaাাকায় জিাংেো েল তমতয়দির জবতল এবাং 
মস্ত ইউদরাপীয় াম্রাদজের জচদয় জবতল যিী। 
 এর ম্পে এবাং অেবনিতিক অগ্রগতি জপ্রাদটা-তলল্পায়দির 
ময়কাদক িতদয় তেদয়দছ বদ মদি করা য়। 
 

জমাগ াম্রাদজের ক্র্মল পিদির ফদ বাঙ্গা িবাবদের অযীদি 
অযব-স্বিন্ত্র রাদজের তেদক পতরচাতি দয়তছ, 
পরবিীকাদ বাাংার মারাঠা আক্র্মে এবাং জল পযবন্ত তব্রটিল ইস্ট 
ইতন্ডয়া জকাম্পাতির তবজয়। 
তব্রটিলরা এই অঞ্চটির তিয়ন্ত্রে আঠাদরা লিদকর জলভাগ জেদক 
তিদয়তছ। যুদদ্ধর পদর াংিাটি িাদের অঞ্চটিদক লতিলাী কদরদছ 



১5৫7 াদ প্লাতর যুদ্ধ এবাং ১6464৪ াদ বক্সাদরর যুদ্ধ এবাং 
১9৯৩ তিস্টাদে এই অঞ্চটির ম্পূেব তিয়ন্ত্রে তিদয় যায়। 
বাাংার ণু্ঠি তব্রদটদি তলল্প তবপ্লদব রাতর উদিেদযাগে অবোি 
জরদেতছ, 
 বাাংা জেদক প্রাপ্ত মূযিটি তব্রটিল তলল্পগুতদি জযমি তলদল্পর 
ময় জটক্সটাই বিতরদি তবতিদয়াগ করি 
তবপ্লব এবাং তব্রটিল ম্পে বোপকভাদব বতৃদ্ধ, একই মদয় বাাংায় 
Deindustrialisation জিিৃদত্ব। 
ককািা (বা ককািা) বহু বছর যদর ভারদি তব্রটিল তিয়তন্ত্রি 
অঞ্চগুতর রাজযািী তাদব কাজ কদর। তব্রটিল প্রলাদির প্রেম 
এবাং েীঘবাতয়ি এক্সদপাজার 
পািািে তলিার তবস্তাদরর ফদ তবজ্ঞাদির তবকাদলর অবাি ঘদট, 
 প্রাতিষ্ঠাতিক তলিা এবাং এই অঞ্চদ ামাতজক াংস্কার, যা 
বাঙাত িবজাগরে তাদব পতরতচতি পায়। 
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