
অধ্যায়:- 

১. আঞ্চলিক শক্তির উত্থান। 

২. ঔপলনবেলশক কর্ততৃ্ব প্রলর্ষ্ঠা। 

 

১. দেওয়ালনর অলধ্কার, দ্বৈর্শাসন েযেস্থা ও লিয়াত্তবরর মন্বন্তর কীভাবে এবক অপবরর 

সাবে সম্পকযৃুি লিি ? (১০০ দেবক ১২০ শবে দিখা)। 

 

উত্তর:- ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ শাহ আলম খ্রদখ্রির অখ্রিকার খ্রিব্দর পাওয়ার বদব্দল একটি িরমান 

জাখ্রর কব্দরন। সেই িরমান অনযুায়ী বাাংলা ,খ্রবহার ও উখ্রিষ্যার খ্রিটিশ  সকাম্পাখ্রনব্দক সদওয়া হয়। 

সকাম্পাখ্রন এই সদওয়াখ্রন লাব্দের িব্দল বাাংলায় আেব্দল দুজন শােক বা দ্বৈতশােন বযবস্থা শুরু হয়। 

একখ্রদব্দক রাজননখ্রতক ও আইন শঙৃ্খলার ৈাখ্রয়ব্দে বাাংলার নবাব থাকব্দল ও সকাম্পাখ্রন ক্রমাগত 

রাজস্ব আদায় কব্দর  চব্দল। 

 

এই দ্বৈতশােন বযবস্থার িব্দল ক্রব্দম সদখা যায় বাাংলার রাজস্বই সকাম্পাখ্রনর বযাবোর মূলিন 

হব্দয় ওব্দথ।এই েমব্দয় খ্রিটিশ সকাম্পাখ্রনর একমাত্র লক্ষ্য খ্রিল যত সবখ্রশ েম্ভব রাজস্ব আদায় 

করা।ব্দকাম্পাখ্রন কুশােন ও অতযাচাব্দরর মাত্রা বাখ্রিব্দয় খ্রদব্দয়খ্রিল। িব্দল, বব্দল সকৌশব্দল তারা খাজনার 

নাব্দম অথ থ শুি ুনয় চাল ,িান ও হস্তাগত কব্দর।এর িব্দলই ১৭৭০ খ্রখস্টাব্দে বাাংলায় েয়ানক দখু্রেথক্ষ্ 

সদখা সদয় যা ১১৭৬ বঙ্গাদ অনেুাব্দর খ্রিয়াত্তব্দরর মন্বন্তর নাব্দম পখ্ররখ্রচত। 

 

 

২. খ্রনেভ থল তথয খ্রদব্দয় িাাঁকা ঘরগুব্দলা পূরণ কব্দরা। 

উবেযাগ প্রশাসক অনযানয উবেযাগ 

১) ১৭৭৩ দেবক ১৭৮১ লিস্টাবের 

মবধ্য দেওয়ানী লেচার েযেস্থার 

কবয়কটি পলরের্নৃ ঘবি । 

ওয়াব্দরন 

সহখ্রস্টাংে 

১. প্রখ্রত সজলাব্দত একটি সদওয়ানী ও 

একটি সিৌজদাখ্রর আদালত দ্বতখ্রর 

কব্দরন , 

২. একটি সরখ্রেখ্রনউ সবার্থ গঠন কব্দর 

রাজস্ব োংক্রান্ত খ্রবষ্ব্দয়র তথয 

অনুেন্ধান এর খ্রনব্দদথশ সদন । 

২)বেওয়ানী সংক্রান্ত লেচার ও রাজস্ব 

আোবয়র োলয়ি আিাো করা হয় । 

লর্থ 

কন থওয়াখ্রলে 

১. সজলাগুখ্রলর সদখোল করার জনয 

পুখ্রলশ থানার বযবহার প্রচলন কব্দরন ,  

২. ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সিািথ 

উইখ্রলয়াম কব্দলজ গব্দি সতাব্দলন । 



 
  

৩.  

লনবচর শে িকটি পুরন কর। 

 

উপর নীচ 

 

১. দেনারস সংস্কত র্ কবিবজর প্রলর্ষ্ঠার্া। 

 

উত্তর :- সজানাথন র্ানকান । 

 

২. যার প্রস্তাে অনুমায়ী লর্নটি দপ্রলসবেক্তিবর্ লর্নটি লেশ্বলেেযািয় প্রলর্ষ্টা করা হবয়লিি। 

 

উত্তর :- চাল থে উর্ 

 

৩. সুলপ্রম দকাবিৃর প্রধ্ান লেচারপলর্, লহন্দ ুকবিজ দ্বর্লরর সাবে যুি লিবিন। 

 

উত্তর :- এর্ওয়ার্থ হাইর্ইস্ট 

 

পাশাপালশ 

 

৪. কিকার্া মাদ্রাসা প্রলর্ষ্ঠা কবরলিবিন। 

 

উত্তর :- ওয়াব্দরন সহখ্রস্টাংে । 

 

৫. ১৮০০ লিস্টাবে শ্রীরামপুবর প্রলর্টষ্ঠর্ একটি সংস্থা। 

 

উত্তর :- বযাখ্রিস্ট খ্রমশন । 

 

৬. লহন্দ ুকবিজ প্রলর্ষ্ঠার সবে যুি লিবিন, অনযর্ম লশক্ষা অনুরাগী। 

 

উত্তর :- সর্খ্রের্ সহয়ার । 
 

৩)প্রসাশলনক েযয় কমবর্ 

দচবয়লিবিন । 

লর্থ উইখ্রলয়াম 

সবখ্রিঙ্ক 

১. সর্পুটি মযাজজব্দেি, সর্পুটি 

কাব্দলক্টর প্রেৃখ্রত পব্দদ আবার 

োরতীয়ব্দদর খ্রনব্দয়াগ কব্দরন ,  

২. এলাহাবাদ বারানখ্রে অঞ্চব্দলর 

মহলওয়াখ্রর বব্দদাবস্ত চালু কব্দরন 


