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1773 রযগুলরট িং অ্যাক্ট 

1773 ালরয টনয়ন্ত্রণ আইন প্রধানত টিট  িংদ কতৃৃক ফািংরায় ইস্ট ইটিয়া রকাম্পাটনয আয়তাধীন অ্ঞ্চরগুটর 

টনয়ন্ত্রণ কযায জনয া কযা লয়টির। এই ভয় ইস্ট ইটিয়া রকাম্পাটন গুরুতয আটথৃক িংকল য ভলধয টদলয় 

মাটির এফিং অ্ফললল 1772 ালর টিট  যকালযয কাি রথলক ঋণ রেলয় ফল। টিট  যকায ধীলয ধীলয 

অ্যাডাভ টিলথয ভুক্ত ফাটণজয দ্বাযা প্রবাটফত টির এফিং বাযলতয ালথ ফাটণলজয রকাম্পাটনয একলেট য়া 

টনয়ন্ত্রণলক ফাটতর কযলত রেলয়টির। ওলয়লরটরয মুলেয কাযলণ মখন রকাম্পাটনয আটথৃক োল লেটির, টিক 

রই ভুূলত ৃটিট  যকায 1773 ালরয রযগুলরন অ্যাক্ট া কযালক প্রাটিক ফলর ভলন কলযটির। 

রযগুলরট িং অ্যাক্ট 1773 টক? 

দ্রুত টযটবলনয জনয নীলেয তাটরকাট  রদখুন। 

 

টনয়ন্ত্রণ আইন 1773 [বাযলতয আধুটনক ইটতা WBPSC রনা ] 

প্রফতৃন কলযটির টিট  িংদ 

1773 রযগুলরট িং 

অ্যালক্টয উলেয 

 

● রকাম্পাটনয অ্ঞ্চরগুটরলত প্রধানত ফািংরায় টনয়ন্ত্রণ । 

● ইস্ট ইটিয়া রকাম্পাটনয ক্ষভতা ও কতৃৃত্ব মৃালরােনা কলয প্রথভ 

িংদীয় অ্নুলভাদন  
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1773 রযগুলরট িং 

অ্যালক্টয ভয় গবনৃয 

রজনালযর 

ওয়ালযন রটস্টিং 

 

রযগুলরন অ্যাক্ট 1773 

এয গুরুত্ব 

 

 

● ভাদ্রাজ ও রফালেলত কাউটিলরয গবনৃযলদয ফািংরায টনয়ন্ত্রণাধীলন 

আনা লয়টির। 

● করকাতায় টফোয টফবালগয ুটপ্রভ রকা ৃ প্রটতটিত য়। 

● গবনৃয রজনালযলরয রকালনা রবল া ক্ষভতা টির না। 

প্রবাটফত অ্ঞ্চরভূ  বাযলত টিট  রদয দখলর থাকা অ্ঞ্চরভূ 

1773 রযগুলরট িং অ্যাক্ট রনা  [গুরুত্বূণ ৃলয়ন্টভূ] 

● ইস্ট ইটিয়া রকাম্পাটন একট  গুরুতয আটথৃক িংকল য ভলধয টদলয় মাটির এফিং রকাম্পাটনয কভৃকতৃালদয 

টফরুলে দুনৃীটত ও স্বজনলাললণয অ্টবলমাগ টির। একটদলক রকাম্পানী রদউটরয়া লত মাটির অ্নযটদলক 

রকাম্পাটনয কভৃোযীযা পুলর রপেঁল উিটির। 

● 1764 ালর ফক্সালযয মুলেয য, রকাম্পাটন ফািংরা, টফায এফিং উটেলযায টদওয়াটন অ্টধকায রাব কলযটির 

এফিং ধীলয ধীলয রকাম্পাটন বাযতীয় টফললয় স্তলক্ষ কযলত শুরু কলয। 

● রযগুলরন অ্যাক্ট 1773 টির বাযলত ইস্ট ইটিয়া রকাম্পাটনয টফলয়গুটর টনয়ন্ত্রণ কযায জনয টিট  যকায 

কতৃৃক গৃীত প্রথভ দলক্ষ। 
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● ফািংরায় বয়াফ দুটবৃক্ষ ও অ্যাজকতা রদখা টদলয়লি। 

● 1773 ালরয রযগুলরট িং অ্যাক্ট রকাম্পাটনয যাজননটতক ও প্রাটনক কামৃাফরীলক স্বীকৃটত রদয় এফিং 

বাযলত রকন্দ্রীয় প্রালনয টবটি স্থান কলয। 

● ফািংরায গবনৃযলক 'ফািংরায গবনৃয-রজনালযর' টালফ ভলনানীত কযা লয়টির এফিং তালক ায়তা কযায 

জনয োয দলযয একট  টনফৃাী টযলদ গিন কযা লয়টির। এট  রফালে এফিং ভাদ্রাজ রপ্রটলডটিয 

গবনৃযলদয ফািংরায যাজযালরয অ্ধীনস্থ কলয রতালর। 

● আইনট  করকাতায় (1774) একট  ুটপ্রভ রকা ৃ প্রটতিা কলয, মায ভলধয একজন প্রধান টফোযটত এফিং 

আযও টতনজন টফোযটত টিলরন। যায ইটরয়া ইটম্প টিলরন প্রথভ প্রধান টফোযটত। 

● টিট  যকায রকাম্পাটনয উয তায টনয়ন্ত্রণ রজাযদায কলয এফিং রকা ৃ অ্প টডলযক্টযলক টিট  

কতৃৃলক্ষয কালি বাযলত যাজস্ব, রফাভটযক ও াভটযক টফললয় টফলয়গুটর টযলা ৃ কযায টনলদৃ রদয়। 

● 1773 ালরয রযগুলরটনিং অ্যালক্ট রকাম্পাটনয কভৃোযীলদয রকানও ফযটক্তগত ফাটণলজয জটেত ওয়া ফা 

বাযতীয়লদয কাি রথলক উায ফা ঘুল গ্রণ কযা টনটলে কযা লয়টির। 

1773 রযগুলরট িং অ্যাক্ট- এয ত্রুট গুটর 

● রযগুলরট িং অ্যাক্ট 1773 বাযতীয়লদয উলদ্বলগয ভাধান কলযটন মাযা যাজস্ব প্রদান কযত। রকাম্পাটনয 

কভৃকতৃালদয দুনৃীটতও ফন্ধ কযলত ালযটন। 

● ুটপ্রভ রকাল ৃয ক্ষভতা বারবালফ িংজ্ঞাটয়ত কযা য়টন।  

● রমলতু কাউটিলর গবনৃয-রজনালযলরয ািালনা প্রটতলফদনগুটর অ্ধযয়ন কযায জনয রকানও ফযফস্থা টির না, 

তাই িংদীয় টনয়ন্ত্রণ অ্কামৃকয ফলর প্রভাটণত লয়টির। 

● গবনৃয রজনালযলরয রকালনা রবল া ক্ষভতা টির না। 


