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1833 ালরয নদ আইন
আযও 20 ফছলযয জনয ুনননফী যণ

1833 ালরয নদ আইন, মা ইস্ট ইন্ডিযা ক াম্পান্ডনয নদল
ন্ডফপ্ললফয

াযলণ কেি ন্ডিলিলন ংঘন্ডিত ন্ডযফতনলনয িবূ ন্ডভ কথল

চািনায অ্যাক্ট ুনননফী যলণয জনয া

লযন্ডছর ন্ডিন্ডি ারনালভলে। এন্ডি ন্ডল্প

এললছ। 1833 ালরয নদ আইনন্ডি ইস্ট ইন্ডিযা ক াম্পান্ডনয 1813 ালরয

যা লযন্ডছর। রাইলজ-কপযায ধাযণান্ডি ন্ডল্প উলদযালেয প্রন্ডত য ালযয ভলনাবাফ ন্ডালফ েৃীত

লযন্ডছর। রাইলজ-কপযায এফং কনলান্ডরযন কফানাািন

তৃন

েৃীত ভালদীয ফযফস্থায

াযলণ চা এফং চীলনয ালথ ফান্ডণজয ছাডা অ্নযানয

ফান্ডণলজযয উয ক াম্পান্ডনয এ লচন্ডিযা আন্ডধতয কল য।
1833 ালরয নদ আইন এ ন্ডি ফান্ডণন্ডজয
ংস্থা ন্ডছর। এই আইনন্ডি প্রদান

ংস্থা ন্ডালফ ইস্ট ইন্ডিযা ক াম্পান্ডনয

ামনক্রভ ফন্ধ

লযন্ডছর কম বাযলত ক াম্পান্ডনয অ্ঞ্চরগুন্ডর য ায

উত্তযান্ডধ াযীলদয আস্থায থা লফ৷। 1833 ালরয নদ আইনন্ডিল

তৃন

লয কদয; এন্ডি শুধু ভাত্র এ ন্ডি প্রান্ডন

'ভাভাভন্ডভ, তাাঁয উত্তযান্ডধ াযী এফং

বাযত য ায আইন 1833 ফা কে কলরনা আইন 1833ও ফরা য।

1833 WBPSC কনালিয নদ আইলনয এই ন্ডনফন্ধন্ডিয ভাধযলভ, ন্ডক্ষাথনীযা আন্ন WBCS যীক্ষায জনয এ ন্ডি ন্ডফস্তৃত দ্ধন্ডতলত ন্ডফলযন্ডি প্রস্তুত
যলত ালয।

1833 ালরয নদ আইন ন্ড ?
1833 ালরয নদ আইনন্ডি 1813 ালরয নদ আইলনয এ ন্ডি আলেি ংস্কযণ ন্ডছর। এই নদন্ডি অ্তযন্ত তাৎমনূণন ন্ডছর
বাযলত ন্ডিন্ডি আন্ডধলতযয ইন্ডিত ন্ডছর। এই তয দ্বাযা এন্ডি প্রতযক্ষ
কজনালযর লদ উন্নীত

যা মায কম এই নদন্ডি ফাংরায েবননয-কজনালযরল

াযণ এন্ডি ভে

বাযলতয েবননয-

লযন্ডছর ।

কে কলরনা অ্যাক্ট 1833, মা 1833 ালরয নদ আইন নালভ কফন্ড ন্ডযন্ডচত, এন্ডি ন্ডিলিন বাযলত জান্ডয
কলরনা অ্যাক্ট 1833 ফরায

লযন্ডছর। এই আইনন্ডিল

াযণ র কম কে কলরনায এ ন্ডি দ্বী ন্ডছর, মা এই আইন প্রণযলনয ভাধযলভ ক লড কনওযা লযন্ডছর।

ন্ডফলযন্ডি লজ কফাঝায জনয চািনায অ্যাক্ট 1833 এয প্রধান ন্ডদ গুন্ডর কদখুন।

চািনায অ্যাক্ট 1833 UPSC [WBCS এয জনয বাযলতয আধু ন্ডন
দ্বাযা প্রফন্ডতনত

ইন্ডতা কনাি]

ন্ডিন্ডি ারনালভে
এন্ডি এ ন্ডি ফান্ডণন্ডজয

ংস্থা ন্ডালফ ইস্ট ইন্ডিযা ক াম্পান্ডনয

ামনক্রলভয অ্ফান

ঘিায।
এই আইলন বাযলত ক াম্পান্ডনয অ্ঞ্চরগুন্ডরল
1833 ালরয নদ আইলনয উলেয

যা য।

ভাযানীয অ্ধীলন যাখায ফযফস্থা

কে
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এই নালভও ন্ডযন্ডচত

বাযত য ায আইন 1833 ফা কে কলরনা আইন 1833।

1833 ালরয েবননয-কজনালযলরয নদ
আইন

রেন উইন্ডরযাভ কফন্ডেঙ্ক

বাযলতয ন্ডিন্ডি উন্ডনলফল
ফাংরায েবননয-কজনালযরল
কফাভন্ডয

বফধতা কদওযা য।
বাযলতয েবননয-কজনালযর

যা য।

ভনচাযী ন্ডনফনাচলনয জনয উন্মু ক্ত প্রন্ডতলমান্ডেতায এ ন্ডি ফযফস্থা প্রফতনন

যা য।
1833 ালরয নদ আইলনয গুরুত্ব

বাযতীয আইন

ন্ডভন প্রন্ডতন্ডিত য।

প্রবান্ডফত অ্ঞ্চর

বাযলত ন্ডিন্ডিলদয দখলর থা া অ্ঞ্চরভূ 

নদ আইন 1833: ন্ডফধান এফং বফন্ডষ্ট্য
1833 ালরয নদ আইন এ ন্ডি ফান্ডণন্ডজয
ংস্থা ন্ডছর। এন্ডি প্রদান

ংস্থা ন্ডালফ ইস্ট ইন্ডিযা ক াম্পান্ডনয

লয কম বাযলত ক াম্পান্ডনয অ্ঞ্চরগুন্ডর য ায

তৃন

ামনক্রভ ফন্ধ

লয কদয। EIC শুধু ভাত্র এ ন্ডি প্রান্ডন

'ভাভাভন্ডভ, তাাঁয উত্তযান্ডধ াযী এফং উত্তযান্ডধ াযীলদয আস্থায

থা লফ৷
●

এন্ডি বাযলতয ন্ডিন্ডি উন্ডনলফল

●

এন্ডি ফাংরায েবননয-কজনালযরল

বফধতা কদয এফং ইংলযজলদয বাযলত স্বাধীনবালফ ফন্ডত স্থালনয অ্নু ভন্ডত কদয।
বাযলতয েবননয-কজনালযর ফান্ডনলযন্ডছর এফং ভস্ত কফাভন্ডয

ও াভন্ডয

ক্ষভতা তাাঁয ালত অ্নণ

লযন্ডছর। কফালে ও ভাদ্রালজয েবননযযা তালদয আইন প্রণযলনয ক্ষভতা ান্ডযলয কপলরন।
●

রেন উইন্ডরযাভ কফন্ডেঙ্ক বাযলতয প্রথভ েবননয কজনালযর ন।

●

ভে ন্ডিন্ডি বাযলত েবননয-কজনালযলরয আইন প্রণযলনয ক্ষভতা ন্ডছর। এভনন্ড
েবননয-কজনালযর ইন

●

েবননয-কজনালযর
হ্রা

●

ও াভন্ডয

ন্ডফলযাফরীও

াউন্ডির দ্বাযা ন্ডনযন্ডিত ত।

াউন্ডিলরয দয ন্ডছর চাযজন। চতুথন দলযয ীন্ডভত ক্ষভতা ন্ডছর। ন্ডি ইন্ডিযা অ্যাক্ট 1784 প্রাথন্ডভ বালফ এন্ডি

লযন্ডছর।

েবননয-কজনালযলরয

াউন্ডিলরয ন্ডিন্ডি, ন্ডফলদী ফা বাযতীয ফংলাদ্ভূত কমল উ কা

এফং স্থান ম্পন্ড নত কম ক ানও আইন ংলাধন, যদ ফা ন্ডযফতনন
●

ক াম্পানীয কফাভন্ডয

েবননয-কজনালযলরয য াযল

ফরা ত বাযত য ায এফং

না ক ন ন্ডিন্ডি বাযতীয অ্ঞ্চলরয ভস্ত করা

যায ক্ষভতা ন্ডছর।

াউন্ডিরল

ফরা ত ইন্ডিযা

াউন্ডির।
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●

ূ ফনফতনী নদ আইলনয অ্ধীলন প্রণীত আইনগুন্ডরল

প্রন্ডফধান ফরা ত এফং 1833 ালরয নদ আইলনয অ্ধীলন প্রণীত আইনগুন্ডরল

ফরা ত আইন।
●

1833 ালরয নদ আইন বাযত কথল

কফাভন্ডয

ভনচাযী ন্ডনফনাচলনয জনয উন্মু ক্ত প্রন্ডতলমান্ডেতায ফযফস্থা চারু

ফরা লযলছ কম বাযতীযলদয ক াম্পান্ডনয অ্ধীলন ক ালনা স্থান, অ্ন্ডপ ফা চা ু ন্ডয
●

এই আইলন ু ান্ডয

যা য কম রিলনয কইন্ডর ন্ডফউন্ডয

লযন্ডছর। এই আইলন

যলত ফাধা কদওযা উন্ডচত নয।

লরলজয বন্ডফলযত য ান্ডয

ভনচাযীলদয বন্ডতনয জনয এ ন্ডি ক ািা বতন্ডয

যা

উন্ডচত।
●

বাযতীয আইন

ন্ডভন প্রন্ডতন্ডিত লযন্ডছর ভস্ত বাযতীয আইলনয ক াে

●

1833 ালরয চািনায অ্যাক্ট বাযলত ন্ডিস্টান প্রন্ডতিান প্রন্ডতিায ন্ডনযিলণ াযতা
লযন্ডছর। এন্ডি বাযলত ন্ডিস্টান প্রন্ডতিানগুন্ডরয প্রন্ডতিাল ও ন্ডনযিণ

●

এই আইনন্ডি বাযলত দাপ্রথা প্রন্ডভত
দাপ্রথা ন্ডফরু প্ত

যায ফযফস্থাও

যায জনয, মায প্রথভ কচযাযভযান ন্ডছলরন রেন কভ লর।
লযন্ডছর এফং ন্ডফলয ংখযা 3-এ ীরলভায

যা

যলত কচলযন্ডছর।

লযন্ডছর। 1833 ালর ন্ডিলিলন ন্ডিন্ডি ারনালভে এফং এয ভস্ত ম্পন্ডত্ত দ্বাযা

লয।

নদ আইন 1833: ত্রুন্ডি এফং অ্ূ ণনতা
ভাদ্রাজ ও কফাোইলযয েবননয-কজনালযলরয
উয
●

ালজয চালয অ্ন্ডতন্ডযক্ত কফাঝা বতন্ডয

াছ কথল

ভস্ত ক্ষভতা ক লড ন্ডনলয ফাংরায েবননয-কজনালযরল

কদওযা য। এই

াজন্ডি তায

লয।

অ্ন্ডত-ক ন্দ্রী যলণয এই কফাঝা প্রাযই য াযল

াউন্ডিলর ন্ডফযত যাখন্ডছর কম তাযা জনাধাযলণয ভযা ভাধালনয জনয ভয

ন্ডদলতলত াযলছ না।
●

াউন্ডিলরয য ায ভে ন্ডিন্ডি বাযত অ্ঞ্চলরয জনয ম্পূ ণনরূল দাযফদ্ধ ন্ডছর, তাই কফন্ডযবাে ভয, তাযা স্থানীয য াযগুন্ডরয
প্রলযাজনীযতাগুন্ডর ন্ডযচারনা

●

যলত াযত না

াযণ তালদয ক্ষ কথল

এই অ্ফযফস্থানা কপ্রন্ডলেন্ডিয ভলধয ফযফধান ৃ ন্ডষ্ট্

ক ানও প্রন্ডতন্ডনন্ডধ ন্ডছর না।

লয, এফং তাযা ু ন্ডপ্রভ

াউন্ডির দ্বাযা প্রণীত আইন ম্পল ন ন্ডনিু য লয উঠলত শুরু

লয।
●

লফনাচ্চ কনতা - ফাংরায েবননয-কজনালযর কনতালদয অ্বালফয

াযলণ দূ যফতনী অ্ঞ্চরগুন্ডরয উয

ক্ষভ নন্ডন।
●

মাইলা , এ

ালত ভস্ত ক্ষভতা নযস্ত

যায এই

াজন্ডি বস্বযাচালযয ম্ভাফনা ফান্ডডলয কদয।

ামন যবালফ প্রানী প্রলযাে

যলত

