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১. অষ্টাদশ শতকে মুঘল শাসন োঠাকমা বিপর্ যক়ের সমু্মখীন হক়েবিল। এই 

বিপর্ যক়ের োরণগুবল তুবম েীভাকি িযাখযা েরকি ? 

 

উত্তর :- মমাঘল সাম্রাকযযর বিপর্ যক়ের োরণ গুবল বনম্নরুপ - 

১। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহাজাহানের সময় থেনে থে সব রাজনেতিে দুব বলিা 

থদখা তদচ্ছিল িা ঔরংনজনবর মৃিয ুর পর আর স্পষ্ট হনয় ওনে । ঔরংনজনবর 

অনোগ্ু উত্তরাতিোরীরা থসই দুব বলিা আর োটটনয় উেনি পানর ো। 

২। অষ্টাদশ শিনে মুঘল সম্রাটরা থোনো সামতরে সংস্কার েনর তে। ফনল 

তিিনরর তবনরাহ থহাে আর বাইনরর আক্রমে দুব বল সামতরে বুবস্থা িা 

থমাোতবলা েরনি বুে ব হয়। 

৩। তশবাজী ও মারাোনদর আক্রমে, োতদর শানহর থেিৃনে পারতসে আক্রমে ও 

আহনমদ শাহ আবদাতলর থেিৃনে তদতি ধ্বংস হনয় থগ্তিল 

৪।জায়তগ্রদাতর ও মেসবদাতর বুবস্থার ফনল িয তমরাজনের োো গ্রতমল থদখা 

থদয়,জায়তগ্র পাওয়ার দলাদতল অতিজািনদর মনিু দ্বন্দ্ব তিতর েনর। এই আয় 

বুনয়র গ্রতমল বাস্তনব েৃতি বুবস্থার উপর চাপ তিরী েনর োর ফনল হয় েৃিে 

তবনরাহ হয়। 

৫।শাসে োোনমার দুব বলিার সুনোনগ্ তবতিন্ন আঞ্চতলে শচ্ছিগুতল মাোচাড়া তদনয় 

ওনে।ফনল মুঘল সাম্রাজু তবতিন্ন অঞ্চনল তবিি হনয় পনড়, আর থেন্দ্রীয় 

শাসনের আওিায় িারা োনে ো। 

ইিুাতদ োেতবি োরনে অষ্টাদশ শিনে মঘুল শাসে োোনমা তবপে বনয়র 

সম্মুখীে হনয়তিল। 

 

২. যবম যবরপ ও রাযস্ব বনণ যক়ের মেকে বিটিশ ইস্ট ইন্ডি়ো মোম্পাবনর 

পদকেপগুবলর এেটি তাবলো ততবর ের। 

 

 

উত্তর:- 1770 তিস্টানে মুতশ বদাবানদ েম্পনরাতলং োউচ্ছিল অফ থরতিতেউ 



োনমর এেটট সংগ্েে গ্েে েরা হনয়তিল। জতম জতরপ বুবহার েরার রাজে 

তেি বারনের জেু থে বুবস্থা গ্রহণ েরা হনয়তিল থসগুতল তেনচ আনলাচো েরা হনলা  

 

১. থজমস থরনেল এর বাংলার েদীপে জতরপ েরা ,  

 

২. আলাদা আলাদা 16 টট মােতচত্র তিতর েনর জতরপ েরা, 

 

৩. ইযারাদাবর িযিস্াাঃ থে বুচ্ছি জতমর তেলানম সবনেনে থবতশ খাজো 

থদওয়ার ডাে থদনব িার সনঙ্গ েম্পাতে ওই জতমর বনদাবস্ত েরনব। আর এটট 

পাাঁচ বিনরর জেু ওই বুচ্ছিনে জতমর মাতলোো বা ইজারা থদওয়া হনিা। এটট 

ইজারাদাতর বুবস্থা োনম পতরতচি। 

 

৪.10 সালা িকদািস্তাঃ ইজারাদাতর বুবস্থানি অনেে সমসুা থদখা তদনয়তিল। 

ফলেরূপ টেেমিে রাজে তেণ বয় েরনি পারি ো এই ইজারাদার মাতলেরা। িাই 

1790 সানল থোম্পাতে দশশালা বনদাবস্ত চালু েনর ইজারাদার বুবস্থার 

পতরবিবে। 

 

৫.বিরস্া়েী িকদািস্ত , লট েে বওয়াতলস বাংলায় দশশালা বনদাবস্ত অনেে 

সমসুা থদনখ িার পতরবনিব তচরস্থায়ী বনদাবস্ত বুবস্থা চালু েনরতিনলা। 

 

৬. স ার্ যস্ত আইনাঃএিাড়া জতমদার তেতদবস্ট তদনে সূে বানস্তর আনগ্ রাজে তদনি ো 

পারার জেু আইে েনরতিনলে থসটা হনি সূে বাস্ত আইে , োর দ্বারা থসই 

জতমদানরর জতম বানজয়াপ্ত েরা হি।  

 

৩. উপর্ুক্ত তথ্য বদক়ে নীকির িেটি প রণ েকরা— 

 

 

 অধীনতাম লে বমেতা 

নীবত 

সত্ববিলপ নীবত 

গ্িবের থজোনরল লডব ওনয়নলসতল লডব ডালনহৌতস 

সময়োল ১৭৯৯ ১৮৫৬ 

প্রিাতবি রাজু 
১. হায়রাবানদর তেজাম , 

২ মারাো 
১.সািারা , ২. ঝাাঁতশ 



মূলেীতি 

১.অিীেিামূলে তমন্ত 

চয চ্ছিনি োক্ষরোরী 

িারিীয় তমত্র রাজুনে 

থে থোম্পাতে তবনদতশে 

মে ও অিসতরে তবশ্ব 

থেনে রক্ষা েরনব।  

২.থোম্পাতের তবো 

অেুমতিনি োক্ষরোরী 

রাজু থোে েুদ্ধ তবনরানহ 

জড়ানি পারনব ো। 

১. থোম্পাতের দ্বারা সৃষ্ট 

থদশীয় রাজার রাজার 

পুনরা ো োেনল রাজারা 

দত্তে তেনি পারনবেো 

এবং থসই রাজা সরাসতর 

তিটটশ সাম্রাজু িয ি 

হনব। 

 ২.থদতশও োিীে রাজু 

গুতলর সম্পনেব 

থোম্পাতে তেরনপক্ষ 

োেনব 

 

History Part 3 

Class- VIII (MCQ)  

তৃতী়ে অধযা়ে : ঔপবনকিবশে েতৃযত্ব প্রবতষ্ঠা 

 

সটেে উত্তরটট থবনি তেনয় থলখ : 

 1. থসন্ট জজব দুগ্ বনদখা োয়— (a) বাংলা (b) মাদ্রায (c) থবাম্বাই (d) তদতি 

থপ্রতসনডচ্ছিনি 

 2. থফাটব উইতলয়ম েনলজ প্রতিষ্ঠা েনরে— (a) লডব েণ বওয়াতলস (b) ওয়ানরে 

থহতস্টংস (c) লর্য ওক়েকলসবল (d) লডব োজবে 

 3. ইজারাদাতর বুবস্থা প্রবতিবি হয়- (a) ১৭৭০ তিস্টানে (b) ১৭৭১ তিস্টানে (c) 

১৭৭২ বিস্টাকে (d) ১৭৭৩ তিস্টানে 

 4. তসতিল সাতিবস বুবস্থা িারনি প্রবিবে েনরে— (a) ওয়ানরে থহতস্টংস (b) 

লর্য েণ যও়োবলস (c) লডব ক্লাইি (d) লডবডালনহৌতস 

 5. েলোিা তবশ্বতবদুালয় প্রতিটষ্ঠি হয়— (a) ১৮১৩ তিস্টানে (b) ১৮৩৩ 

তিস্টানে (c) ১৮৫৪ তিস্টানে (d) ১৮৫৭ বিস্টাকে 



 6. সুতপ্রম থোনটবর প্রেম প্রিাে তবচারপতি তিনলে— (a) ওয়ানরে থহতস্টংস (b) 

উইতলয়ম থেতর (c) সযার এবলযা ইকম্প (d) চাল বস উড 

 7. িারনি তশক্ষা বুবস্থায় ‘চযাঁ ইনয় পড়া েীতি’-র প্রবিা তিনলে- (a) িমাস 

মমেকল (b) চাল বস উড (c) লডব থবতন্টঙ্ক (d) তডতিড থহয়ার 

 8. েলোিা িারনির রাজিােীনি পতরণি হয়— (a) তপনটর িারি শাসে 

আইে (b) মরগুকলটিিং অযাক্ট (c) চাটবার অুাক্ট (d) তসতিল সাতিবস অুাক্ট 

অেুসানর 

 9. ওয়ানরে থহতস্টংস েলোিা মারাসা প্রতিষ্ঠা েনরে — (a) ১৭৭১ তিস্টানে 

(b) ১৭৭৫ তিস্টানে (c) ১৭৭৭ তিস্টানে (d) ১৭৮১ বিস্টাকে  

10. A Code of Gentoo Law এর রচতয়িা হনলে— (a) নাথ্াবনক়েল 

হাকলদ (b) উইতলয়ম থজাি (c) জে অুান্্ডরুজ (d) উইতলয়ম থেতর  

 


