Semester: IV
General
Marks-10
১। স েদর বিহগমন বলেত িক বাঝ? ঔপিনেবিশক ভারেতর অথনীিতেত এর

ভাব িন পণ

কর।
২। ১৭৯৩ ি

াে র িচর ায়ী বে াবে র বিশ

িক িছল? ামীণ সমাজব ব ার

ে এর

ভাব আেলাচনা কর।
৩। ভারতীয় অথনীিতেত ই

ইি য়া কা ািনর শাসেনর ফলাফল িবে ষণ কর।

৪। উিনশ শতেক বাংলায় সামািজক ও ধমীয় সং ােরর

ে রাজা রামেমাহন রায় এর অবদান

আেলাচনা কর।
৫। বাংলার িশ া ও সমাজ সং ােরর

ে রাজা রামেমাহন রায় ও ঈ রচ

িবদ াসাগেরর

অবদান আেলাচনা কর।
৬। উিনশ শতেক বাংলার সমাজ ও সং ৃ িতেত নব ব আে ালেনর

ভাব আেলাচনা কর।

Marks-5
১। অধীনতামূ লক িম তা নীিত বলেত িক
২। লড ডালেহৗিসর

বাঝ।

িবেলাপ নীিতর কারন ও ফলাফল আেলাচনা কর।

৩। রায়তওয়ারী ও মহলওয়ারী বে াব বলেত িক বাঝ?
৪। লড কণওয়ািলেসর িচর ায়ী বে াবে র সু ফল ও কুফল লখ।

িচর ায়ী বে াব স িকত সারব ঃ
১৭৮৬- ’৮৯ ি

া

পয

রাজ

সং া

িবিভ

কণওয়ািলস বাংলা ও িবহাের এবং ১৭৯০ ি

াে

অনু স ােনর পর ১৭৮৯ ি

উিড়ষ ায় দশসালা বে াব

বলা হয় Courts of Director এর অনু মিত সােপে

বিশ

লড

চালু কেরন এবং

এই দশসালা বে াব েক িচর ায়ী বেল

ঘাষণা করা হেব। অবেশেষ ইংল াে র পিরচালক সভার অনু মিত েম ১৭৯৩ ি
মাচ ব সু বায়

াে

াে র ২২ শ

চিলত হয় িচর ায়ী বে াব ।

বা শতাবলীঃ

১। জিমর

াপক জিমদার-তালু কদাররা বংশানু িমকভােব জিম ভাগদখল করেত পারেবন।

২। জিমদার ই ামত জিমদান, িবি

বা ব ক রাখেত পারেবন।

৩। ভুিমরাজে র পিরমান ১৭৯৩ ি

াে র হােরই বহাল থাকেব এবং িনধািরত ভূিমরাজে র

শতকরা ৮৯ ভাগ সরকার এবং ১১ ভাগ জিমদার পােবন।
৪। সূ যা

আইন অনু সাের জিমদাররা

পিরেশাধ করেত বাধ থাকেব। িনিদ
জিমদারী বা তার অংশ িবি

সরকােরর

াপ রাজ

সমেয়র মেধ রাজ

কের সরকােরর

িনিদ

িদেন সূ যাে র মেধ

পিরেশােধ ব থ হেল তােক সম

াপ রাজ

মটােত হেব, অন থায় জিমদারী

বােজয়া হেব।
৫। ভিবষ েত খরা, বন া, মহামারী বা অন কান

াকৃিতক িবপযেয়ও রাজ মুকুব করা হেব না।

সু ফলঃ
ঐিতহািসক মাশম ান িচর ায়ী বে াবে র

শংসা কের এিটেক একিট “দৃ ঢ় ও সাহিসকতাপূ ণ

পদে প” বেল বণনা কেরেছন। এই ব ব ায় ব াি মািলকানা
জিমর মািলেক পিরণত হওয়ায় এই

ীকৃত হওয়ার ফেল জিমদাররা

ণী পােয়র িনেচ একিট দৃ ঢ় িভি

খুঁেজ পান। তাছাড়া

কৃষকেদরও রাজে র পিরমান এেত সু িনিদ হওয়ায় তােদরও সু িবধা হয়। িচর ায়ী বে াবে র
মাধ েম জিমর ওপর জিমদারেদর অিধকার সু িনি ত হওয়ায় তারা িনজ এলাকার উ য়েন অংশ

িনেয়িছেলন। পাশাপািশ এই ব ব ার ফেল িনিদ সমেয়র সরকােরর িনিদ পিরমান রাজ
সু িনি ত হওয়ায় সরকােরর পে

াি

বািষক আয়-ব ােয়র বােজট তিরেতও সু িবধা হয়।

কুফলঃ
ঐিতহািসক হামস িচর ায়ী বে াব

ক ‘একিট দু ঃখজনক ভুল’ বেল অিভিহত কেরেছন।

িচর ায়ী বে াবে র শতানু যায়ী িনিদ িদেন সূ যাে র মেধ সরকাির কাষাগাের রাজ জমা িদেত
ব থ হেয় ব পুরেনা জিমদার তােদর জিমদারী হারান। এইসব পুরেনা জিমদার জিমদারী হারােল
শ ের ধনী বিনকরা এই জিমদারী িল িকেন নন।
িছল তাঁেদর ল । এই ব ব ায় কৃষকেদর মািলকানা
ঘনঘন উৎখাত হওয়ার স াবনা

জােদর শাষণ কের বিশ অথ উপাজনই
ীকৃত না হওয়ায় তােদর জিম থেক

ায়শই কৃষক িবে ােহর কারন হেয় দাঁড়াত। আর নেবাি ত

জিমদারে ণী িনেজেদর িবলাস-ব সেন ম থাকায় জিম ও কৃিষর উ িত দা নভােব ব াহত হয়।
পাঠ

তকারক

অভীক ভ

ও

ত য় মালাকার
অধ াপক, গাবরডা া িহ ু কেলজ।

