
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্ পাররশরনর ইসিহাি 

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্ পাররশন ( সিলুপ্ত নারায়ণগঞ্জ প্ৌরিভা) উ্মহারেরশর একটি ঐসিহযিাহী প্ৌরিভা 

সিল। ১৭৬৬ িারল ইস্ট ইন্ডিয়া পকাম্পানী পেরক সিকন লাল ্ারি ( সিসন পিনু ঠাকুর িা লক্ষী নারায়ণ ঠাকুর 

্ারি নারম ্সরসিি সিরলন ) করয়কটি পমৌজা সলজ গ্রহণ কররন। এ জায়গায় ্রিিীরি নারায়ণগঞ্জ নগর 

গরে উরঠ। িটৃিশ িরকার ১৮৭৬ িারলর ৮ পিরেম্বর ২৭,৮৭৬ জন জনিংখ্যা অধ্ুযসিি ৪.৫ িগ পমাইল 

এলাকা সনরয় নারায়ণগঞ্জ প্ৌরিভা গঠন করর। ৪ জন মরনানীি এিং ৮ জন সনি পাসিি কসমশনার সনরয় এ 

প্ৌরিভার অসভিাত্রা  শুরু  হয়। িৎকালীন িঙ্গ প্ররেরশ নারায়ণগঞ্জ প্ৌরিভা একটি “মরেল প্ৌরিভা” 

সহরিরি খ্যাসি লাভ করর। ১৯৩১ িারলর ৩০ পিরেম্বর নারায়ণগঞ্জ প্ৌরিভা সিিাগাং ইরলসিসিটি িাপ্লাই 

পকাং এর িহায়িায় প্ৌর এলাকায় সিেুযৎ িরিরারহর িযিস্থা করর। এর ্ূরি প শহররর িাসিগুরলা সিল 

পকররাসিন সনভপর। শীিলক্ষযা নেীর িীরর অিসস্থি নারায়ণগঞ্জ প্ৌরিভা শি িিরররও পিসশ িময়কাল ধ্রর 

িযিিা িাসণরজয গুরত্ব্ূণ প  ভূসমকা ্ালন করর আিরি এিং রাজধ্ানী “ঢাকার প্ররিশ দ্বার” সহরিরি ্সরসিি । 

শীিলক্ষযা নেীর স্বচ্ছ ্াসন এিং উন্নি পিাগারিাগ িযিস্থার কাররণ িটৃিশ আমরল নারায়ণগঞ্জ একটি িযস্তিম 

িন্দর িাসণজয পকন্দ্র সহরিরি গরে উরঠ। এক িময় নারায়ণগঞ্জ নেী িন্দর পেরক সস্টমার িাসভপি িালু সিল এিং 

নারায়ণঞ্জ পেরক পেরশর অনযানয অঞ্চরলর িকল পেন পিরে পিি। িেক, পেন ও সস্টমার িাসভপি িম্বসলি 

উন্নি পিাগারিাগ িযিস্থা নারায়ণগঞ্জ নগররক ্াি িযিিার জনয সিখ্যাি করর পিারল। এ জনয নারায়ণগঞ্জ 

সিশ্বময় “প্রারিযর োন্ডি” (Dundee of the East) সহরিরি ্সরসিি হরয় ওরঠ। ঢাকার ্াশ্ব পিিী  ঘনিিসি্ূণ প সশল্প 

িমৃদ্ধ এ িন্দর নগরী এখ্রনা িাসণন্ডজযক িন্দর নগরী সহরিরি পেরশর অে পনীসিরি গুরুত্ব্ূ পণ অিোন পররখ্ 

িারচ্ছ। 

িটৃিশ িরকার ১৮৭৬ িারল এইি টি  উইলিন-পক  নারায়ণগঞ্জ প্ৌরিভার  প্রেম পিয়ারমযান সহরিরি সনরয়াগ 

প্রোন করর। ১৯৫১ িারল নারায়ণগঞ্জ প্ৌরিভার প্রেম িাঙ্গালী পিয়ারমযান সনি পাসিি হন জনাি সিয়ে 

পমাহাম্মে মারলহ। পেশ স্বাধ্ীন হিার ্র ১৯৭৩ িারল অনুটিি প্ৌরিভার সনি পািরন জনাি আলী আহমে 

িুনকা  সি্ুল পভারি সনি পাসিি হরয় সিসন নারায়ণগঞ্জ প্ৌরিভার পিয়ারমযান সহরিরি োসয়ত্ব গ্রহণ কররন। 

প্রকৃি্রক্ষ পিয়ারমযান সনি পাসিি হরয় িা াঁর প্রেম ও প্রধ্ান কাজই সিল শহররর অিকাঠারমা উন্নয়ন ও উন্নি 

নাগসরক পিিা  প্রোন করা । ্া াঁি িির ্র ১৯৭৭ িারল সিসন ্ুনরায় নারায়ণগঞ্জ প্ৌরিভার পিয়ারমযান 

সনি পাসিি হন। নারায়ণগঞ্জ শহররর উন্নয়রন সিসন পি আন্তসরকিা ও োয়িদ্ধিার ্সরিয় সেরয়সিরলন সিধ্ায় 

প্রসিোরন নারায়ণগঞ্জিািী িা াঁরক সদ্বিীয়িার প্ৌরিভার পিয়ারমযান সহরিরি সনি পাসিি কররসিল। ্রিিীরি 

জনাি নান্ডজম উন্ডিন মাহমুে িার িির নারায়ণগঞ্জ প্ৌরিভার পিয়ারমযান সহরিরি োসয়ত্ব ্ালন কররন। 

এর্র েীঘ প ১৬ িির (১৯৮৮-২০০৩) নারায়ণগঞ্জ প্ৌরিভায় পকান সনি পাসিি জনপ্রসিসনসধ্ সিল না। উক্ত 

িময় নারায়ণগঞ্জ প্ৌরিভা প্রশািক কিৃ পক ্সরিালনা করা হরয়সিল।  

্রিিীরি ২০০৩ িারল ্ুনরায় নারায়ণগঞ্জ প্ৌরিভার পিয়ারমযান সনি পািন অনুটিি হয়। প্রয়াি আলী 

আহাম্মে িুনকার িরুিাগয কনযা ো. পিসলনা হায়াৎ আইভী ২০০৩ িারলর প্ৌর সনি পািরন সি্ুল পভারি জয় 

লাভ করর ২০১১ িাল ্ি পন্ত নারায়ণগঞ্জ প্ৌরিভার পিয়ারমযান সহরিরি োসয়ত্ব ্ালন কররন। 

 ০৫ পম ২০১১ িাসররখ্ এ সিনটি প্ৌরিভা িোক্ররম নারায়ণগঞ্জ, সিন্ডদ্ধরগঞ্জ ও কেমরিুল পক একীভুি করর 

স্থানীয় িরকার ( সিটি কর্ পাররশন) প্রসিিা সিসধ্মালা ২০১০ এর সিসধ্ ৬-এ প্রেত্ত ক্ষমিািরল িরকার প্রায় 

৭২.৪৩ িগ প সকরলাসমিার এলাকা সনরয় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্ পাররশন প্রসিিা করর । 

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্ পাররশরনর ২০১১ িারল অনুটিি প্রেম সিটি সনি পািরন ্ুনরায় ো. পিসলনা হায়াৎ আইভী 

পময়র সনি পাসিি হন। ্রিিীরি ২০১৬ িারল অনুটিি ২য় সিটি সনি পািরন িানা ৩য় িাররর মি পময়র সনি পাসিি 

হন। িিপমারন সিসন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্ পাররশরনর জনসপ্রয় পময়র সহরিরি োসয়ত্ব ্ালন কররিন। 

 


