দ্বাদশ শ্রেণী
বিষয়:- ইবিহাস, অধ্যায়:- ঔপবিবিবশক আবধ্পবিযর
প্রকৃবি:বিয়বিি ও অবিয়বিি সাম্রাজ্য
প্রশ্নঃ ১ ভারতের ইতেহাস রচনায় উপত াগবাদী জেমস তমল এর দৃতিভতি জলত া।
উত্তরঃ উপত াগবাতদর অনযেম জসরা প্রচারক এবং জবন্থাতমর তপ্রয় তিষ্য তিতলন জেমস তমল। তেতন
উপত াগবাদী দিশনতক োাঁর তচন্তাভাবনা এবং উদ্ভাবনী িতির মাধ্যতম েনতপ্রয় কতর েুতলতিতলন। োাঁর
তলত ে তবতভন্ন গ্রন্থগুতলর মতধ্য উতে ত াগয হল, "An Essay on Government", "Laws of
Nations”, “An Analysis of the Phenomena of the Human Mind", "Principles of
Political Economy and Taxation” প্রভৃতে।
তমল োাঁর সমাে ও রাষ্ট্রভাবনাতক উপত াগবাতদর মূল নীতের ওপর তভতি কতর বযা যা কতরতিতলন।
তেতন সামাতেক সাময প্রতেষ্ঠার উতেতিয তিক্ষার প্রসাতরর ওপর অতধ্ক গুরুত্ব তদতয়তিতলন। তেতন
েনপ্রতেতনতধ্ত্বমূলক গণোতিক বযবস্থা প্রচলতনর মাধ্যতম েনগতণর স্বার্শ সু রতক্ষে করাই হতব
েনপ্রতেতনতধ্তদর প্রধ্ান দাতয়ত্ব ও কেশ বয বতল মতন করতেন। েতব তেতন জভাটদাতনর অতধ্কারতক
সবশেনীন করতে চানতন। জকবলমাত্র তিতক্ষে মধ্যতবি জেতণতকই তেতন জভাটাতধ্কার দাতনর কর্া
বতলতিন কারণ োাঁর মতে, তিতক্ষে মধ্যতবি জেতণই হল সমাতের বৃ হৎ অংি এবং এরাই সমাতের
স্বার্শরক্ষায় অগ্রণী ভূতমকা পালতন সক্ষম। েতব নারী, তিশু এমনতক চতেি বিতরর কমবয়তস পুরুষ্তকও
তেতন জভাটাতধ্কার দাতনর তবতরাতধ্ো কতরন। োাঁর মতে, এরা তনতেতদর স্বার্শ সম্পতকশ সম্পূ ণশ অজ্ঞ
র্াতক। োই তেতন একমাত্র চতেি বা োর জবতি বয়তসর তিতক্ষে মধ্যতবি পুরুষ্তদরতকই জভাটাতধ্কার
জদওয়ার পতক্ষ সওয়াল কতরতিতলন। েনপ্রতেতনতধ্রা াতে দুনীতেগ্রস্ত হতয় না পত়ে জস কারতণ োতদর
ক্ষমো জভাতগর সময়সীমা হতব অল্পতদতনর। এেনয তেতন আইতনর সংস্কাতররও দাতব োনান। একইসতি
তেতন তবচারবযবস্থারও আমূল সংস্কাতরর দাতব কতরন। 'Laws of Nations' গ্রতন্থ তেতন আন্তেশাতেক
আইন রচনার প্রস্তাব জদন এবং এই আইতনর রক্ষণাতবক্ষণ একটি আন্তেশাতেক তবচারালয় স্থাপতনরও
প্রস্তাব জদন। সতবশাপতর তেতন তিতলন মানুতষ্র সাতবশক সু জদওয়ার পক্ষপাতে। স্বাভাতবকভাতব জ নীতে
মানুষ্তক সু ও আনন্দ দান কতরতিল তমল তিতলন জসই নীতের একান্ত সমর্শক।

প্রশ্নঃ ২ জরলপর্ স্থাপতন “গযারাতি প্রর্ার” ভূতমকা জলত া।
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উত্তরঃ গ্যারাবি প্রথাঃ জরলপর্ তনমশাতণর েনয পুাঁতের জোগানতক সু তনতিে করতে, জবসরকাতর
উতদযাগ উৎসাতহে করতে এবং জবসরকাতর জকাম্পাতনগুতলর আতর্শক লাতভর তনিয়ো দাতন সরকার
তকিু প্রতেশ্রুতে জদয়। এই প্রতেশ্রুতেই ‘গযারাতি প্রর্া নাতম পতরতচে। 1849 তিস্টাতে ভারেবতষ্শ
গযারাতি প্রর্ার প্রবেশ ন ঘতট।

শিত সিূ হঃ গযারাতি প্রর্ার িেশ গুতল তিল— (ক) জবসরকাতর জকাম্পাতনর লতি করা মূলধ্তনর ওপর
অতধ্ক িেকরা পাাঁচ টাকা হাতর সু দ জদওয়া হতব। (খ) সরকার জকাম্পাতনগুতলতক 5 িোংি লাতভর
গযারাতি জদয়। বাতষ্শক 5 িোংতির কম লাভ হতল সরকার জর্তক জসই ঘাটতে পূরণ করা হতব। (গ্)
লভযাংি 5 িোংির জবতি হতল ো সরকার ও জকাম্পাতনর মতধ্য সমভাতব বতিে হতব। (ঘ) 25 বা 50
বির পর সরকার ইচ্ছা করতল জরলপর্গুতল তকনতে পারতব। (ঙ) 6 মাতসর জনাটিতি লতিকারী
জকাম্পাতনগুতল োর লতিকৃে অর্শ জেরে পাতব। (চ) সতবশাপতর জকাম্পাতনগুতলতক জরলপর্ স্থাপতন
তবনামূতলয েতম জদওয়া হতব। এই কতলেটি বন্ধ কতর ইংলযাতের জহইতলতবতরতে ‘ইস্ট ইতেয়া কতলে’
স্থাপন কতর জস াতন েরুণ তসতভতলয়ানতদর প্রতিক্ষণ জদওয়ার বযবস্থা করা হয়। এ প শন্ত জকাম্পাতনর
পতরচালকবতগশর সু পাতরতির মাধ্যতমই এই সকল পতদ তনতয়াগ হে। লর্শ জবতিঙ্ক সবশপ্রর্ম িাসনতক্ষতত্র
উচ্চপতদ ভারেীয়তদর তনতয়াতগর বযবস্থা কতরন। তেতন ভারেীয় কমশচারীতদর জবেনও বৃ তি কতরন।
1853 তিস্টাতের সনদ আইতন ো পতরবেশ ন কতর ইংলযাতে একটি প্রতেত াতগোমূলক পরীক্ষার
মাধ্যতম ভারেীয় তসতভতলয়ানতদর তনতয়াতগর বযবস্থা করা হয়। এই পরীক্ষায় ইংলযাতের রাোর অধ্ীনস্ত
জ -তকাতনা প্রো অংি তনতে পারতব এবং োতদর বয়স হতে হতব 18 জর্তক 23 বিতরর মতধ্য।

প্রশ্নঃ ৩ ভারতে আমলােতির তববেশ ন জলত া ।
উত্তরঃ র্. তবপানচতের মতে, ভারতে তিটিি িাসনবযবস্থা তেনটি স্ততের ওপর প্রতেতষ্ঠে তিল। এগুতল
হল—তসতভল সাতভশ স, সসনযবাতহনী এবং পুতলিবাতহনী (The British Administration in India
was based on three pillars: The Civil Service, The Army and the Police) |

কিত ওয়াবিবশর অিদািঃ ভারতে তসতভল সাতভশ তসর প্রকৃে প্রবেশ ক তিতলন লর্শ কনশওয়াতলি।
তেতন প্রিাসনতক সৎ, দক্ষ ও দুনীতেমুি করতে তকিু বযবস্থা গ্রহণ কতরন। তেতন কমশচারীতদর জবেন
বৃ তি কতরন। কমশচারীতদর তকিু তবতধ্তনতষ্ধ্ ও তনয়মকানুন জমতন চলার তনতদশ ি জদন া ‘কনশওয়াতলি
জকার্’ নাতম পতরতচে তিল। েতব ভারেীয়তদর জকাতনা উচ্চপতদ তনতয়াগ করা হে না। জকন-না তিটিিরা
মতন করে ভারেীয়রা তিল অলস এবং অসংঘবি একটি োতে। এ িা়ো 1793 তিস্টাতে সরকাতরভাতব
তনয়ম চালু করা হতয়তিল জ , বিতর 500 পাউতের জবতি জবেতনর চাকুতরতে জকবলমাত্র ইংতরেতদর
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তনতয়াগ করা হতব। এইভাতব জকাম্পাতনর উচ্চপদ জর্তক জ াগয ভারেীয়তদর বতিে কতর জদিীয় ও
ইউতরাপীয়তদর মতধ্য স্থায়ী তবতভদ সৃ তি করা হয়।

ক্রিবিিিত িঃ 1800 তিস্টাতে লর্শ ওতয়তলসতল কলকাোয় জোটশ উইতলয়াম কতলে স্থাপন কতর
তসতভল সাতভশ িতদর প্রতিক্ষতণর বযবস্থা কতরন। 1802 তিস্টাতে জকাম্পাতন এই কতলেটি বন্ধ কতর
ইংলযাতের জহইতলতবতরতে ‘ইস্ট ইতেয়া কতলে’ স্থাপন কতর জস াতন েরুণ তসতভতলয়ানতদর প্রতিক্ষণ
জদওয়ার বযবস্থা করা হয়। এ প শন্ত জকাম্পাতনর পতরচালকবতগশর সু পাতরতির মাধ্যতমই এই সকল পতদ
তনতয়াগ হে। লর্শ জবতিঙ্ক সবশপ্রর্ম িাসনতক্ষতত্র উচ্চপতদ ভারেীয়তদর তনতয়াতগর বযবস্থা কতরন। তেতন
ভারেীয় কমশচারীতদর জবেনও বৃ তি কতরন। 1853 তিস্টাতের সনদ আইতন ো পতরবেশ ন কতর
ইংলযাতে একটি প্রতেত াতগোমূলক পরীক্ষার মাধ্যতম ভারেীয় তসতভতলয়ানতদর তনতয়াতগর বযবস্থা করা
হয়। এই পরীক্ষায় ইংলযাতের রাোর অধ্ীনস্ত জ -তকাতনা প্রো অংি তনতে পারতব এবং োতদর বয়স
হতে হতব 18 জর্তক 23 বিতরর মতধ্য।

প্রশ্নঃ ৪ সৈে িাসন বযবস্থা বলতে তক জবাত া? এর েলােল জলত া।
উত্তরঃ বক্সাতরর ুতির পর জকাম্পাতনর পতক্ষ জ অনুকূল রােননতেক পতরতস্থতের সৃ তি হতয়তিল োর
সৈযবহার কতরন রবাটশ ক্লাইভ। জদওয়াতন লাভ করার পর ক্লাইভ আইনিৃ ঙ্খলা রক্ষার দাতয়ত্ব জদন
বাংলার নবাতবর ওপর। রােস্ব আদাতয়র অতধ্কার জকাম্পাতন তনতেতদর হাতে রাত । এতকই বতল সৈে
িাসনবযবস্থা। এর েতল নবাতবর হাতে র্াতক ক্ষমোহীন দাতয়ত্ব এবং জকাম্পাতনর হাতে দাতয়ত্বহীন
ক্ষমো।

ফিাফি:
● বিপর্ত স্ত জ্িজ্ীিি: সৈে িাসতনর আর-এক নাম তিল কুিাসন। এই বযবস্থার েতল গ্রাম-বাংলার
েনেীবন তবপ শস্ত হতয় পত়ে। রােস্ব আদাতয়র েনয জকাম্পাতন তনলাতমর মাধ্যতম ইোরাদারতদর ভূতম
বতন্দাবস্ত তদে। েতল, জিাষ্ণ তিল অবিযোবী। অতেতরি রােস্ব আদায় করতে না-পারতল ‘আতমল’জদর চাকুতর র্াকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা ায়, আতলবতদশ াাঁ-র আমতল পূতণশয়া জর্তক 4 লক্ষ টাকা
আদায় করা হতয়তিল। জকাম্পাতনর আমতল জরো াাঁ-র আতমল সু তচেন রায় পূতণশয়া জর্তক দু-বিতর
রােস্ব আদায় কতরতিল 24 লক্ষ টাকা।
● দুিীবি: সৈে িাসতনর পর জকাম্পাতনর কমশচারীরা দুনীতে ও অনবধ্ বযাবসায় তলপ্ত হয়। স্বয়ং ক্লাইভ
মন্তবয কতরতিতলন জ , ‘পৃ তর্বীর আর জকাতনা অিতল বাংলাতদতির মতো এরকম উৎতকাচ, দুনীতে,
পী়েন ও জিাষ্তণর ঘটনা জকউ জিাতনতন। এে তবপুল সম্পদ এমন অনবধ্ উপাতয়, উন্মি লালসার
জপ্ররণায় আর জকাতনা জদি জর্তক লুতিে হয়তন।
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● কুটিরবশবের ধ্বংসসাধ্ি: সৈে িাসতনর েতল বাংলার কুটিরতিল্প ধ্বংস হতয় ায়। বহু মানুষ্
জবকার হতয় পত়ে। জদতি চুতর, র্াকাতে, অরােকো শুরু হয়।

প্রশ্নঃ ৫ তচতনর উপর চাতপতয় জদওয়া অসম চুতির সবতিিযগুতলা জলত া।
উত্তরঃ সবতদতিক সাম্রােযবাদী িতিগুতলর ৈারা তচতনর ওপর আতরাতপে অসম চুতিগুতলর কেগুতল
সবতিিয লক্ষণীয়। জ মন:
● একিরফাভাবি চুবি আবরাপ: তচতনর সতি জকাতনা আতলাচনা িা়োই ইউতরাপীয়
সাম্রােযবাদী িতিগুতল একেরোভাতব অসম চুতিগুতল আতরাপ কতরতিল। পতিতম িতিগুতলর কাতি
তবতভন্ন ুতি পরাতেে তচতনর ওপর এই অসম চুতিগুতল একেরোভাতব চাতপতয় জদওয়া হে। এতক্ষতত্র
তচতনর জকাতনা অতভমে জনওয়া হে না।
● বচবির সািত বভৌবিকিায় আঘাি: ইউতরাপীয় সাম্রােযবাদী িতিগুতলর ৈারা আতরাতপে
তবতভন্ন অসম চুতি তচতনর সাবশতভৌতমকোয় আঘাে হাতন। এই আঘাে সামলাতনা তচতনর পতক্ষ অসেব
হতয় পত়ে। তচন ক্রমি পতিতম সাম্রােযবাদী িতিগুতলর ‘আধ্া উপতনতবি’-এ রূপান্ততরে হয়।
● বচবির ওপর শ্রভৌবগ্াবিক আবধ্পিয: অসম চুতিগুতলর মধ্য তদতয় তিতটন, ফ্রান্স প্রভৃতে
ইউতরাপীয় সাম্রােযবাদী িতিধ্র রাষ্ট্র তচতনর ওপর জভৌতগাতলক আতধ্পেয স্থাপন করতে র্াতক। এর
েতল তচতনর প্রিাসতনক বযবস্থার ওপর োতদর সরকাতরর ক্ষমো হ্রাস পায়। আর এই কারতণ তবতদতি
িতিগুতল সহতেই জসই জদতির দ লীকৃে অিলগুতলতে তনতেতদর ক্ষমো োতহর করতে সক্ষম
হয়।
● ক্ষবিপূ রণ আদায়: তচতনর সতি তবতদতি িতিগুতলর ুতির েনয তচনতকই জকবলমাত্র দায়ী করা
চতল না। তকন্তু সাম্রােযবাদী িতিগুতল জোর কতর ুতির সমস্ত দাতয়ত্ব তচতনর ওপর চাতপতয় জদয়। এর
েতল তবতভন্ন অসম চুতি অনু ায়ী ুতির ক্ষতেপূরণ বাবদ তবপুল পতরমাণ অর্শ ইউতরাপীয় িতিগুতলর
হাতে েুতল তদতে তচন বাধ্য হয়।।
● িাবণবজ্যক সু বর্াগ্সু বিধ্া আদায়: তবতভন্ন অসম চুতির কারতণ তচন তনে জদতির তবতভন্ন বন্দর
তবতদতি সাম্রােযবাদী জদিগুতলর কাতি উন্মুি করতে বাধ্য হয়। জ মন-হংকং বন্দর তিতটতনর েনয বা
মযাকাও বন্দর জপােুশগাতলর েনয উন্মুি করা হয়। েতব অসম চুতির েনয তবতদতি িতিগুতল বাতণেয
িা়ো অনযানয সু তবধ্াও তচতনর কাি জর্তক আদায় কতরতিল।
● বচবির প্রাকৃবিক ও খবিজ্ সম্পবদর ওপর দখি: ইউতরাতপর তবতভন্ন সাম্রােযবাদী
িতিগুতলর জলালুপ দৃতি জর্তক তচতনর প্রাকৃতেক ও তনে সম্পদও বাদ পত়েতন। জসই কারতণ তবতদতি
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িতিগুতল তবতভন্ন অসম চুতি ৈারা তচতনর প্রাকৃতেক ও তনে সম্পদ দ ল কতর জনয়। তচতনর তনে
সম্পদ েলপতর্ তবতদতি রপ্তাতন কতর ইউতরাপীয় জদিগুতল তনতেতদর অর্শনীতে ও তিল্পতক উন্নে কতর।
● িাবণজ্য শুবে ছাড়: তবতদতি িতিগুতল তচতনর সতি অসম চুতি স্বাক্ষর কতর বাতণতেযক শুতে
িা়ে আদায় কতর। তচনা বতণকরা োতদর সরকারতক নযা য শুষ্ক তদতয় বাতণেয করতলও তবতদতি বতণকরা
শুতষ্ক িা়ে জপে। েতল ইংলযাে, ফ্রান্স, মাতকশ ন ুিরাষ্ট্র, জপােুশগাতলর মতো জদিগুতল অতধ্ক মুনাো
অেশন করতে পারে।
● উপসংহার: তবতদতি সাম্রােযবাদী িতিিালী রাষ্ট্রগুতল তচতনর সতি তনতেতদর স্বার্শরক্ষার েনয
তবতভন্ন অসম চুতি কতরতিল। ইউতরাপীয় িতিগুতলর তবরুতি তবতভন্ন সময় তবতভন্ন ুতি তচতনর পরােয়ই
এর প্রধ্ান কারণ তিল। তবংি িোেীর মধ্যপতবশ তচতন প্রোোতিক তবপ্লব সংঘটিে হতল অসম
চুতিগুতলর গুরুত্ব হ্রাস পায়।

প্রশ্নঃ ৬ তচতনর উপর চাতপতয় জদওয়া অসম চুতিগুতল সম্পতকশ জলত া ।
উত্তরঃ ● শ্রিাগ্-এর চুবি: 1843 তিস্টাতে তিটিি িতি তচতনর ওপর জবাগ-এর চুতি আতরাপ
কতর। এই চুতির ৈারা ইংতরে িতি তচতন তকিু ‘অতে-রাতষ্ট্রক অতধ্কার' অেশন কতর। জ মন—চুতি
তিটিি বাতসন্দাতদর ওপর তচতনর আইন ও প্রিাসনগে তনয়িণ লুপ্ত হতয় ায়। ওই বাতসন্দারা তিটিি
আইন এবং তবচারবযবস্থার তনয়িণাধ্ীন হতয় পত়ে। ভতবষ্যতে তচন অনয তবতদতি রাষ্ট্রতক জ সুতবধ্াগুতল
জদতব জসগুতল ইংলযােতকও জদতব বতল প্রতেশ্রুতেবি হয়।
● ওয়াংবঘয়ার চুবি: 1844 তিস্টাতে মাতকশ ন ুিরাষ্ট্র কেৃশক তচতনর ওপর ওয়াংতঘয়ার চুতি
আতরাতপে হয়। এই চুতি ৈারা মাতকশ ন িতি তচতন তবতিষ্ সু তবধ্া লাভ কতর। তচতনর চুতি বন্দতর
বসবাসকারী মাতকশ ন বন্দরগুতলর তচনা ও েনগণ আইন, তবচার, পুতলি এবং কর সংক্রান্ত সকলপ্রকার
স্বাধ্ীনো অেশন কতর।
● শ্রহায়ািবপায়ার চুবি: 1844 তিস্টাতে মাতকশ ন ুিরাতষ্ট্রর মতো ফ্রান্স তচতনর ওপর
জহায়ামতপায়ার চুতি আতরাপ কতর। এই চুতি ৈারা তচতনর নেুন পাাঁচটি বন্দর ফ্রাতন্সর বতণকতদর েনয
ু তল জদওয়া হয়। েরাতসরা তচতন তবতিষ্ সুত াগসু তবধ্া লাভ কতর। পািাপাতি তচন এবং েরাতস
বতণকতদর মতধ্য বতণক শুে তনতদশ ি করা হয়।
● আইগুবির সবি: 1856 তিস্টাতে ইংলযাে ও ফ্রান্স তচতনর তবরুতি তৈেীয় আতেম ুি শুরু
কতর। এই ুতি তচতনর জিাচনীয় অবস্থার সু ত াতগ রাতিয়া তচতনর ওপর আইগুতনর সতন্ধ (1858
তিস্টাে) আতরাপ কতর। এই সতন্ধর েতল তচতনর উির তদতকর তকিু অিতল রাতিয়ার আতধ্পেয
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প্রতেতষ্ঠে হয়। এ িা়ো রাতিয়া-তচন সীমান্তবেী উসু তর, আমুর ইেযাতদ নদীতে জকবলমাত্র রাতিয়া এবং
তচতনর আতধ্পেয স্বীকৃে হয়।
● বিবয়িবসবির চুবি: তৈেীয় আতেম ুতি ইংলযাে ও ফ্রান্স তচনতক পরাতেে কতর তচতনর ওপর
তেতয়নতসতনর চুতি (1858 তিস্টাে) আতরাপ কতর। এই চুতির ৈারা তচন, ইংলযাে ও ফ্রান্সতক
ক্ষতেপূরণ তদতে সম্মে হয়, তবতদতি বতণকতদর েনয তচতনর আরও জবি কতয়কটি বন্দর ু তল জদওয়া
হয়, তচতনর রােধ্ানীতে তবতদতি দূোবাস স্থাপতনর প্রতেশ্রুতে জদওয়া হয়, তবতদতি বতণকতদর বাতণতেযর
সু তবধ্াতর্শ বাতণেয শুে কতমতয় জদওয়া হয়, তনতদশ ি শুষ্ক প্রদাতনর মাধ্যতম তচতন আতেতমর বযাবসা সবধ্
হয় ইেযাতদ।
● বপবকংবয়র সবি: তভতয়নতসতনর চুতি তনতয় তচতনর টালবাহানায় জসতদতির পতরতস্থতে ক্রমি
েটিল হতয় ওতে। এমোবস্থায় ইংলযাে ও ফ্রান্সতক আরও জবি কতয়কটি সু তবধ্া প্রদান কতর 1860
তিস্টাতে তচন োতদর সতি তপতকংতয়র সতন্ধ স্বাক্ষর কতর।
● বশবিাবিাবসবকর সবি: জকাতরয়ার ওপর আতধ্পেযতক জকে কতর তচন-োপান ুি হয়। ওই
ুতি পরাতেে তচতনর সতি োপান 1895 তিস্টাতে তিতমাতনাতসতকর সতন্ধ স্বাক্ষর কতর। এই সতন্ধর
ৈারা জকাতরয়াতক তচন স্বাধ্ীনো প্রদান কতর, তচতনর কাি জর্তক োপান জপাটশ আর্শার বন্দর লাভ কতর,
োপানতক আতর্শক ক্ষতেপূরণ তদতে তচন বাধ্য হয়, োপাতনর েনয তচন োতদর কতয়কটি বন্দর ু তল
তদতে একপ্রকার বাধ্য হয়। োপাতনর এই সােলয জদত ইউতরাপীয় িতিগুতল তচতন তনতেতদর
‘প্রভাবাধ্ীন অিল’ গত়ে জোতল। ঐতেহাতসক হযারল্ড বভিাক এই পতরতস্থতেতক ‘তচনা েরমুতের
ণ্ডীকরণ’ বতলতিন।

প্রশ্নঃ ৭ পলাতি ও বক্সার এর ু তির গুরুতত্বর েুলনামূ লক আতলাচনা কতরা।
উত্তরঃ ■ ভূবিকা: ভারতের ইতেহাতস পলাতি ও বক্সাতরর ুি দুটি গুরুত্বপূণশ স্থান অতধ্কার কতর
আতি। 1757 তিস্টাতে তসরাতের সতি সংঘটিে পলাতির ুতি বাংলায় স্বাধ্ীন নবাতব িাসতনর অবসান
হয়। অপরতদতক বক্সাতরর ুতি েয়লাতভর েতল ভারতে তিটিি সাম্রােয তবস্তাতরর জক্ষতত্র ইংতরেতদর
সমস্ত প্রতেবন্ধকো দূর হয়। উভয় ুতির েলােতলর েুলনামূলক আতলাচনা করতল জদ া ায়—
● পলাতির ুতি েয়লাভ কতর ইংতরে জকাম্পাতন বাংলার স্বাধ্ীন নবাতবর অবসান ঘটাতনার েতল
একটি িতিিালী রােননতেক প্রতেষ্ঠাতন পতরণে হয়। তকন্তু ে নও প শন্ত বাংলার সাবশতভৌম ক্ষমো
তিটিিতদর হাতে আতসতন। অপরতদতক বক্সাতরর ুতি বাংলা ও অত াধ্যার নবাব এবং জমাগল সম্রাতটর
তমতলে বাতহনীতক পরাতেে করার েতল তিটিি িতি বাংলার প্রকৃে তনয়িতক পতরণে হয়।
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● পলাতির ুতির পরবেী সময় তিটিি জকাম্পাতন কা শে একটি রােস্রিার ভূতমকায় অবেীণশ হয়।
তকন্তু ে নও প শন্ত ভারতের তবতভন্ন স্থাতন তবতভন্ন িতিিালী রােনযবগশ তিটিি িতির তবতরাতধ্োয়
েৎপর তিল। েতল বাংলার নবাতবর সম শাদায় প্রতেতষ্ঠে হওয়ার স্বপ্ন সাধ্ারণ মানুতষ্র মতধ্য েীতবে
তিল। তকন্তু এই স্বপ্ন বক্সাতরর ুতির পর সম্পূ ণশ জভতে ায়।
● পলাতির ুতির পর তমরোেরতক তসংহাসতন বতসতয় তিটিিরা বাংলার অর্শ তবতভন্নভাতব লুিন করতে
র্াতক। অপরতদতক বক্সাতরর ুতির পর বাংলার অর্শভাণ্ডার তিটিিতদর হাতে চতল আতস। েতল
ইংতরেরা স্বাধ্ীনভাতব বাংলার সম্পদ োতদর বাতণতেযক ও প্রিাসতনক কাতে বযবহার করতে র্াতক।
● পলাতির ুতি েয়লাভ করতলও ভারতে সাম্রােয তবস্তাতরর জক্ষতত্র ে নও তিটিিতদর সম্মু ত বহু
ভারেীয় রােয প্রতেবন্ধক তহতসতব দাাঁত়েতয়তিল। তকন্তু বক্সাতরর ুতির পরবেী সময় তিটিিতদর তনে
অতস্তত্ব রক্ষার েনয আর জকাতনা ুি করতে হয়তন।
■ উপসংহার: পতরতিতষ্ বলা ায়, পলাতির ুি বাংলার ইতেহাতস এক োৎপ শপূণশ ঘটনা, দুনার্
সরকাতরর মতে, পলাতির ুতির েতল ভারতে মধ্য ুতগর অবসান ঘতট এবং আধ্ু তনক ুতগর সূ চনা
হয়। এই ুতির েতলই বাংলার রােনীতেতে সবশপ্রর্ম তিটিি িতির অনুপ্রতবি ঘতট। অপরতদতক 1764
তিস্টাতের বক্সাতরর ুিতক একটি চূ়োন্ত েল তনণশয়কারী ুি বলা ায়। এই ুতি েয়ী ইংতরেরা এ
জদতি আতধ্পেয স্থাপতনর পতর্ এক ধ্াপ এতগতয় ায়। োই ঐতেহাতসক তির্ বতলতিন জ , “Plassey
was a connonade while Buxar was a decisive battle.”

প্রশ্নঃ ৮ তমরকাতিম এর সতি ইস্টইতেয়া জকাম্পাতনর সংঘাে এর কারনগুতলা
জলত া।
উত্তরঃ ■ ভূবিকা: 1760 তিস্টাতে ইংতরেতদর সাহাত য তমরোেরতক অপসাতরে কতর তমরকাতিম
বাংলার মসনতদ বতসন। তেতন দক্ষ ও স্বাধ্ীনতচো িাসক হওয়ার দরুন ইংতরেতদর হাতের পুেুতল
পতরণে হতে চানতন। েতল কতয়ক বিতরর মতধ্যই তমরকাতিতমর সতি ইংতরেতদর তবতরাধ্ জদ া জদয়।
এই তবতরাতধ্র েলশ্রুতেস্বরূপ জ বক্সাতরর ুি হয় োর একাতধ্ক কারণ তিল।

● িক্সাবরর র্ু বের কারণঃ
● রাজ্ধ্ািী স্থািান্তর: তমরকাতিম তসংহাসতন বতসই ইংতরেতদর সমস্ত দাতব তমটিতয় জদন াতে
ইংতরেরা োাঁর প্রিাসতনক বযাপাতর হস্ততক্ষপ করতে না পাতর। এ েনয তেতন োাঁর রােধ্ানী মুরতিদাবাদ
জর্তক মুতিতর স্থানান্ততরে কতরন। এটা অবিয ইংতরেরা সু নেতর জদত তন।
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● শ্রসিািাবহিী গ্ঠি: তমরকাতিম তসংহাসতন বসার পতরই ইউতরাপীয় কায়দায় জসনাবাতহনীতক
প্রতিক্ষণ তদতে র্াতকন। তেতন িতিিালী জসনাবাতহনী গেন করার েনয সমর্, মাকশ ার প্রমু ইউতরাপীয়
জসনাপতেতক তনতয়াগ কতরন। এই ঘটনাও ইংতরেতদর ক্ষুব্ধ কতর।
● শুে প্রিযাহার: দস্তক বযবহার কতর ইংতরে জকাম্পাতন ও োর কমশচারীরা বাতণতেযর জক্ষতত্র
তবতভন্ন সু ত াগসু তবধ্া জভাগ করতিল। দস্ততকর অপবযবহাতরর দরুন বাতণতেযর জক্ষতত্র জকাম্পাতনর
বতণকতদর জর্তক জদিীয় বতণকরা প্রতেত াতগোয় তপিু হটতিল। এমন পতরতস্থতেতে বাধ্য হতয়ই
তমরকাতিম জদিীয় বতণকতদর ওপর জর্তকও বাতণতেযক শুে প্রেযাহার কতরন।
● িক্সাবরর র্ু ে: এইরূপ পতরতস্থতেতে ইংতরে জসনাপতে অযার্ামস্ তমরকাতিতমর তবরুতি ুি াত্রা
কতরন। কাতটায়া, তগতরয়া ও উদয়নালা-র ুি (1763 তিস্টাে)-এ পরাতেে হতয় তমরকাতিম অত াধ্যায়
পাতলতয় ান। জস ানকার নবাব সু ো-উদতদৌলা, জমাগল সম্রাট তৈেীয় িাহ আলম এবং তমরকাতিম
একতত্রে হতয় 1764 তিস্টাতের ২২ অতটাবর ইংতরেতদর তবরুতি ুতি অবেীণশ হন। এই ুিটি
তবহাতরর বক্সার নামক স্থাতন সংঘটিে হয় বতল এতক িক্সাবরর র্ু ে বলা হয়। এই ুতি ইংতরে
জসনাপতে জমের জহটর মনতরার বাতহনীর কাতি তমরকাতিমতদর সতম্মতলে বাতহনী পরাতেে হয়।
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