
 

১) সঠিক উত্তরঠি নির্ বাচি করঃ- 

(ক) ফরাসি সিপ্লবির িময় ফ্রাবের রাজা সিবেন ষ াড়শ লইু।     (চতুর্দশ েুই/পঞ্চর্শ 

েুই/ষ াড়শ েুই /ষনবপাসেয়ন)। 

(খ)'কাাঁসর্র্' নামক গ্রন্থটির রচসয়তা সিবেন ভলতেযার।  

(রুবশা/ভেবতয়ার/মবেসু্ক/সর্বর্বরা )     

(গ) ফ্রােবক 'ভ্রাে অর্ দনীসতর জার্ুঘর' িবে মেিয কবরসিবেন-- অ্যাডাম স্মিথ। 

(ষনবপাসেয়ন ষরািিসপবয়র/সমরাবিা/অযাডাম স্মির্। ) 

 ২. ক - স্ততের সাতথ খ - স্তে ষমলাওঃ- 

ক - স্তে। খ-স্তে 

ষরািিসপয়ার িন্ত্রাবির শািন 

সডউক অি ওবয়সেিংিন    ইিংবরজ ষিনাপসত 

কুিজফ রুশ ষিনাপসত 
 

 ৩. দইু র্া নেিঠি র্াতকয িীতচর প্রশ্নগুনলর উত্তর দাওঃ- 

 (ক) কারা 'ইিতিিতডন্ট' িাতম পনরনচে নিতলি? 

 উঃ-  ফ্রাবে প্রাক-সিপ্লি িমবয় রাজস্ব আর্ায়কারী কম দচারীরা 'ইনবিনবডন্ট' নাবম 

পসরসচত সিে। 

 (খ) 'নলস্মিযি অ্র্ অ্িার' নক? 



 উঃ-  'সেস্মজয়ন অি অনার' হবো ষনবপাসেয়ন প্রিসতদত এক সিবশ  িম্মান িা উপাসি। 

(গ) 'অ্ডবারস ইি কাউস্মিল' কী? 

উঃ-  1806 িাবের নবভম্ববর ষনবপাসেয়ান িাসে দন সডস্মি মহাবর্শ ষর্বক সিটিশ িাসনজয 

িার্ ষর্ওয়ার ষচষ্টা কবরসিে। সিটিশ কাউস্মেে কতত দক অনুবমাসর্ত িাি দবভৌবমর জরুসর 

ক্ষমতা িযিহার কবর কাউস্মেবে জিাি ষর্য়। 

      1807 িাবের নবভম্বর এিিং সডবিম্ববরর এবর্বশ সিটিশ িাসিজযবক িার্ সর্বয় 

ষেবকানও িন্দবরর অিবরাি ষঘা িা করা হবয়সিে। ো 'অডদারি ইন কাউস্মেে' নাবম 

পসরসচত সিে। 

৪. সাে র্া আিঠি র্াতকয উত্তর দাওঃ- 

৪.  ষকাড ষিতপানলযি নর্ তয একঠি ঠিকা ষলতখা। 

উঃফরাসি িম্রাি ষনবপাসেয়ন ষিানাপাবিদর িিংস্কার কম দিূসচর মবিয িি দাবপক্ষা 

উবেখবোগয গুরুত্বপূি দ হবো 'ষকাড ষনবপাসেয়ন' িা আইনসিসির প্রিতদন। তার 

শািনকাবের পূবি দ ফ্রাবের নানাস্থাবন নানা িরবনর বি মযমূেক পরস্পর সিবরািী 

আইন প্রচসেত সিে। ষনবপাসেয়ন িমগ্র ফ্রাবে  একিরবনর িযিস্থা চােু কবর। ফ্রাবের 

আইন প্রিতদবনর উবেবশয 4 জন সিসশষ্ট আইনজীিীর  পসর র্ গঠন কবরন। এই 

পসর বর্র প্রবচষ্টায় র্ীঘ দ চার িিবরর অক্লাে পসরশ্রম আইন-সিসি িিংকসেত হয়, ো 

'ষকাড ষনবপাসেয়ন' নাবম খযাত। 

 ষকাড ষনবপাসেয়ন এর গুরুত্ব:- 

 i) একই  আইন প্রিতদন: 

ষকাড ষনবপাসেয়বনর িমগ্র ফ্রাবে একই িরবনর আইন িযিস্থা চােু কবরন। ফবে 

ফরাসির প্রশািন একটি িুসস্থত রূপ োভ কবর। 

 ii) সিপ্লবির আর্শ দবক রক্ষা: 

ফরাসি সিপ্লবির িময় ষে িমস্ত ষঘা িা ও আইনগত িযিস্থা প্রিসতদত হবয়সিে, ষিগুসে 

একটি আইনগ্রবন্থ িিংকসেত হয়। এইভাবি ষকাড ষনবপাসেয়ন এর প্রিতদন সিপ্লিী 

আর্শ দ রসক্ষত হবয়সিে। 

 iii) ফরাসি িমাবজর িাইবিে সহবিবি স্বীকত সত: 



'ষকাড ষনবপাসেয়ন' ফ্রাবের িুবজদায়া ষশ্রসি অসিকািংশ মানু বক িন্তুষ্ট করবত িক্ষম 

হবয়সিে। এইভাবি ফরাসি িমাবজর িাইবিে পসরিত হয়। 

 উপিিংহার:- 

এইভাবি 'ষকাড ষনবপাসেয়ন' -এর মািযবম ষনবপাসেয়ন ও সিপ্লবির আর্শ দগুসেবক 

িাস্তিায়ন করবত িবচষ্ট হবয়সিবেন। এই আইন িিংসহতা ষকিে ষফ্রেই নয়, ফ্রাবের 

িীমানা িাসড়বয় ও ইউবরাবপর সিসভন্ন রাষ্ট্রীয় স্বীকত সত ষপবয়সিে। এই আইবনর মািযবম 

িকে মানুব র িমান অসিকার প্রসতষ্ঠা করা িম্ভি না হবেও, এ সি বয় ষে আেসরক 

প্রয়াি েক্ষয করা সগবয়সিে তা সিবশ ভাবি উবেখ এর র্াসি রাবখ। 


