
উপেজলা ঐিতহ : 

ভূ- াকিতকভােবৃ  বািলয়াডা ী উপেজলায় কাথাও কাথাও দাআঁশ মা  পাওয়া গেলও অিধকাংশ মা  বেল দাআঁশ কিতরৃ  
‘বািলয়াডা ী ’- শ র শাি ক িবে ষণ করেল দাড়ায়  বািলয়া অথাৎ বািল এবং ডা ী অথাৎ ডা া বা উঁচু জায়গা।  
বািলয়াডা ী মৗজা উপেজলার অন ান  াম েলার থেক তুলনামূলকভােব উঁচুেত অবি ত।  বািলমা র আিধেক র কারেণ 
মৗজার নাম বািলয়াডা ী হেয়েছ বেল মেন করা হয়। বািলয়াডা ী মৗজায় বািলয়াডা ী থানা িতি ত হওয়ায় মৗজার নাম 
অনুসাের থানার নামও বািলয়াডা ী হয়। ১৯৮৩ সােল বািলয়াডা ী থানা বািলয়াডা ী উপেজলায় পা িরত হয়। 

 

উপেজলা পিরিচিতঃ                        

পািখর েন যখােন ভার হয়, িঝঁ িঝঁ ডাক াগত জানায় ণালী স ােক; নুেয় পড়া নীলাকাশ আর সবুজ ি গেম  িমতালী 
যখােন িনিবড়, বাংলােদেশর উ র পি েমর সই জনপদ র নাম বািলয়াডা ী। উ র ােম  কা নজ ার অিবরাম হাতছািন 
আর জিমেনর আঁচল হেয় বেয় চলা নাগর নদীর িনেটাল াত এই অ েলর মানুেষর দেয় এঁেকেছ সরলতার উি  িচ ।  
ভাবত:ই তাই এই অ েলর মানুেষরা সহজ-সরল জীবন যাপেন অভ । 

 

ঐিতহািসক ঘটনাবলীঃ 

২৬ শ মাচ ১৯৭১ সােল ব ব রু  বঁাধ ভা া আহ ােন বাংলার আপামর জনতা মুি যুে  ঝঁািপেয় পেড়।  বািলয়াডা ীর দামাল 
ছেলরাও থেম থােকিন।  ১৩ই এি ল ১৯৭১ তঁারা ভারেতর ইসলামপুর জলার অ গত ঠা র বাড়ী এলাকায় মুি েযা া ক া  
তরী কেরন।  থেম ৩১৫ জন িনেয় এক  দল গ ত হয়। দল  পিরচালনা কেরন িম  বািহনীর কাে ন সুবাস চ ।  স র 
কমা ার িছেলন মজর সদর উি ন।  ৬নং স েরর ক শাখায় তঁারা অ ভূ  িছল।  বািলয়াডা ীেত মাট ৪  প িছল।  পা  
কমা ার িছেলন : ১। জনাব আ লু মা ান, ২। জনাব তির ল ইসলাম, ৩। মা: রসাল উি ন ও ৪। জনাব সাখাওয়াত হােসন।  
ঠা র বাড়ী মুি েযা া ক াে র ক া  কমা ার িছেলন মা: রসাল উি ন (িসিরয়াল নং-১৯)।  সব থম পাক বািহনী 
হিরনমারীেত আ মণ কের।  এরপর খাকসা, শলডা ী, রায়মহল, রাু  এলাকায় পযায় েম আঘাত আেন।  পাক বািহনীর 
ক া  িছল খাচাবাড়ী, দালুয়া, লািহড়ী, মাড়ল হােট।  আিম ক াে র হড কায়াটার িছল বািলয়াডা ীেত।  পাক বািহনী 
বািলয়াডা ীেত িনমম হত ায  ও িনে ষন চালায়।  বািলয়াডা ীেত মাট মুি েযা া ২৫০ জন (সবেশষ তথ ানুযায়ী)। 
বািলয়াডা ীেত মুি েযা া স ানীভাতা া  মুি েযা ার সংখ া ১৬১ জন (সূ  : সমাজ সবা অিধদপ র, বািলয়াডা ী)। মহান 

মুি যুে  মুি েযা ােদর অবদােনর কথা বািলয়াডা ীবাসী িচরকাল কত তারৃ  সােথ রণ করেব। 

ু  ন-ৃ াি ক জনেগা ী: 

আবহমান কাল ধের বািলয়াডা ী উপেজলার িবিভ  এলাকার সঁাওতাল আিদবাসী স দায় বসবাস কের আসেছ।  িব ামপুর, 
পািড়য়া, ধনতলা, মধুপুর ােম রেয়েছ ায় ৩৭  পিরবােরর বসাবাস।  এেদর রেয়েছ দীঘিদেনর ঐিতেহ  লািলত িনজ  
জীবনধারা ও বিচ ময় সাং িতকৃ  পিরম ল।  জীবন ও জীিবকার ধান উপায় কিষকাজৃ ।  নারী ও পু ষ উভয়ই কমঠ এবং 
মােঠ কাজ কের থােক।  ধান খাদ  ভাত।  মাছ, শূকর, ইঁদুর, কঁাকড়া, কাঠিবড়ালী ইসাপ ইত ািদ তােদর ি য় খাদ  । 
সঁাওতােলরা মদ পােন অভ  এবং িবিভ  উৎসেব মদ পান কের থােক।  িবিভ  সামািজক ও ধম য় উৎসেব নাচ-গান কের 
থােকন।  সঁাওতালেদর ধান উৎসেবর মেধ  রেয়েছ সা াই উৎসব, মাঘিসম উৎসব ও বসম  উৎসব। 


