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1. 

১) )প্রাক)আধুনিক)চীিা)সমাজে)জেনি)জেণীর)ভূনমকা)আজ াচিা)কর।))(১০/৫ ) 

২ )প্রাক)আধুনিক)চীিা)সমাজে)মনি াজের)অবস্থা)জকমি)নি )তা)আজ াচিা)কর।)(৫ ) 

৩ ) িেরািা) বযবস্থার) নবজেষ) উজেখ) সি) চীজি) ঔপনিজবনেক) অিুপ্রজবজের) ইনতিাস) সন্ধাি) কর।))

)(১০/৫ ) 

৪ )কযান্টি)বানণেয)বযাখযা)কর।)এই)বানণেয)জকি)জভজে)পজেনি ।)(১০ ) 

৫ )প্রথম)আনিম)যুজের)পটভুনম)সম্পজকে)আজ াচিা)কর।)))(১০ ) 

৬ )প্রথম)আনিম)যুজের)ি াি )সম্পজকে)আজ াচিা)কর।))(১০ ) 

৭ )১৮৫৮)পয েন্ত)চীিা)অথ েিীনতর)উপর)সনন্ধ)বযবস্থার)প্রভাব)আজ াচিা)কর।))(১০ ) 

৮) )িটজন্টন্টনসজির)সনন্ধর)রুত্ব )আজ াচিা)কর।)))))(৫ ) 

৯ )িািনকিং)চুক্তির)রুত্ব )আজ াচিা)কর।)))))(৫ ) 

১০ ))অঅনত)আলন ক)অনধকার )এবিং)অঅনত)অিু হৃিীত)রাজরর)সাাি )ব জত)কী)জবা? ))))(৫ ) 

১১ )কনমেিার)ন ি)সম্পজকে)টীকা)জ খ।))))))))))))))(৫ )) 

১২ )তাইনপিং)নবজরাজির)পটভূনম)বযাখযা)কর।))))(১০ ) 

১৩ )তাইনপিং)নবজরাজির)প্রকহ নত)আজ াচিা)কর।))))))(১০ ) 

১৪ )তাইনপিং)নবজরাজির)প্রাথনমক)সাি য)ও)চূোন্ত)বযথ েতা)সম্পজকে)আজ াচিা)কর।)))))(১০ ) 

১৫ )তাইনপিং)রাজেয)মনি াজের)অবস্থাি)সম্পজকে)আজ াচিা)কর।))))))))))))))))(৫ ) 

১৬ )নিজন্টি)নবজরাি)সম্পজকে)একিট)টীকা)জ খ।)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(৫ ) 

 

2.  

১) তুিংনচ পুিঃস্থাপি নক “প্রকহ ত পুিঃস্থাপি” নি ?          (১০) 

২) আত্মেক্তি আজদা জির প্রকহ নত ও সীমাবেতা সম্পজকে আজ াচিা কর।     (১০)  

৩) ১৮৯৮-এর েত নেবজসর সিংস্কার এর নপিজি আেে েৃ ত পটভূনম সম্পজকে আজ াচিা কর।  (১০) 

৪) বক্সার নবজরাজির পটভূনম ও ি াি  সম্পজকে আজ াচিা কর।      (১০)  

৫) নবজেেী নবজরাজির নবজেষ উজেখসি বক্সার নবজরাজির প্রকহ নত সম্পজকে আজ াচিা কর ।   (১০)  

৬) বক্সার ও তাইনপিং নবজরাি সম্পজকে তু িামূ ক আজ াচিা কর।     (১০)  
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৭) চীজি ১৯১১ সাজ র প্রোতানিক নবপ্লজবর আেে েৃ ত পটভূনম আজ াচিা কর।       (১০)  

৮) চীজি ১৯১১ সাজ  প্রোতানিক নবপ্লজব সাি ইন্টাৎ জসজির ভূনমকা সম্পজকে সিংনিপ্ত টীকা জ খ।  

(১০)  

৯) সাি ইন্টাৎ জসজির নতিিট আেে ে নক নি ?       (৫)  

১০) ইউন্টাি নস কাইজন্টর জিতহ জ র)প্রাথনমক)সাি য)ও)চূোন্ত)বযথ েতার)কারণ)জেখাও।))))(১০ ) 

 

3.  

১) জম জিাথ ে আজদা জির পটভুনম বযাখযা কর। চীজির ইনতিাজস এই আজদা জির সুেরূপ্রসারী 

ি রুন  নক নি ।                                                                    (১০)  

২) ১৯২৮-৩৭ সাজ  নচন্টািং কাই জেজকর জিতহ জ )িািনকিং)সরকাজরর)কায েব ীর)ম ূযান্টি)কর।)))(১০ ) 

৩ )নচন্টািং)কাই)জেক)জকি)িািনকিং)সরকার)ৃঠিজক)পুুঁক্তে)করজত)বযথ ে)িজন্টনিজ ি।)))))(১০ ) 

৪ )চীজি)কনমউনিস্ট)পািটের)উত্থাজির)ইনতিাস)আজ াচিা)কর।)))))))))))))))))))))))(১০ ) 

৫ )চীজি)কনমউনিস্ট)পািটের)উত্থাজি)মাও)জস)তুিং)কী)ভূনমকা)পা ি)কজরনি ।)))))))))))))(১০ ) 

৬ )আধুনিক)চীজির)ইনতিাজস) িং)মাজচের)তাৎপয ে)মূ যান্টি)কর।))))))))))))))))))))))))))))(১০ ) 

৭ )চীজির)কনমউনিস্ট)েক্তির)বহক্তেজত)ইজন্টিাি)পরীিা)নকভাজব)প্রাভব)জিজ নি )অথবা)িতুি)সমাে)

সহিিজত)এই)পরীিা)নক)সমথ ে)িজন্টনি ।))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(১০ ) 

৮ )১৯৪৯)সাজ র)চীি)নবপ্লজবর)তাৎপয ে)নক)নি  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(১০ ) 

৯ )অিতুি)ৃণতি )ব জত)নক)জবা? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(৫ )) 

 

4.  

১) চীজির কম্প্রাডর বুজেোন্টা জেণী সম্পজকে একিট টীকা জ খ।                   (৫)  

২) ৃণপ্রোতিী চীজি কহ নষজিজে পরীিা নিরীিা সম্পজকে আজ াচিা কর।      (১০/৫)  

৩) ৃণপ্রোতিী চীজির নেল্পান্টি প্রক্তিন্টা সম্পজকে আজ াচিা কর।                     (১০)  

৪) টীকা জ খঃ  জেট ন প িজরান্টাডে।                                                                (৫)  
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১) )প্রাক)আধুনিক)চীিা)সমাজে)জেনি)জেণীর)ভূনমকা)আজ াচিা)কর।)) 

➢ প্রাক্-আধুনিক)চীজি)পক্তিত)রােকম েচারীজের)উচ্চনবত্ত)ভরজেণী)বা)জেনি)(Gentry) নিসাজব 

আখযানন্টত করা িত। োুঁ জেযজিা বজ জিি—“জেনিরা নিজ ি প্রকহ ত অজথ ে োসক জেণী ; তাুঁরা 

নতিিট ক্তেনিজসর অনধকারী নিজ ি—িমতা, জ্ঞাি এবিং েনম”। তজব জেনি জেিীর প্রনতিট 

সেসযই এই নতিিট ক্তেনিজসর সমাি অনধকারী নিজ ি িা। জবে নকিু নেনিত মািুষ কিিুসীন্ট 

রীনতজত পনরচান ত পরীিান্ট অকহ তকায ে িজতি। অজিজকই আবার স্বাধীিজচতা েহিিভনির 

পনরচন্ট নেজন্ট েনমর মান কািা নিজত চাইজতি িা। জেনি জেণীর একািংে সরাসনর রােনিনতক 

িমতা জভাৃ করজতি। প্রাচীিকা  জথজকই চীজি েনম নি  অথ েনিনতক িমতার উৎস। 

সাধারণত কিিুসীন্ট নডেীধারীরা ও সরকারী পোনধকারীরাই েনমর অনধকারী িজতি। তজব 

জবে নকিু জিজেই অল্পনেনিত েনমোর ও পক্তিত েনরর বযক্তি জেখা জযত। তজব জেনি জেণীর 

সেসযজের সামজি সম্পে অেেজির বিু উপান্ট উন্মুি নি । সামাক্তেক ময োোর কারজণই তাুঁরা 

সম্পেো ী জেিী নিসাজব আত্মপ্রকাে কজরনি ।  

   জেনি জেণী চীিা সমাজে এক রুত্ব পূণ ে ভূনমকা পা ি করজতি এবিং জবে নকিু সূজযাৃ 

সুনবধা জভাৃ করজতি। কিিুসীন্ট মক্তদররুন র সরকারী অিুষ্ঠািরুন জত জযাৃোজির একমাে 

অনধকারী নিজ ি জেনিরা। তারা জপাষাক ও অ ঙ্করজণর জিজে অনভিব  বোন্ট রাখজতি, 

যাজত সাধারণ মািুজষর সজি তাজের অিান্টাজসই আ াো করা যান্ট। জকাি সাধারণ মািুষ 

কখজিাই জকাি জেনিজক অপমাি করজত পারজতি িা। এমিনক রােকম েচারীরাও জেনিজের 

নবষজন্ট িস্তজিজপর অনধকারী নিজ ি িা। জয জকাি বে অপরাজধর জিজে জেনির সেসযরা 

কম োক্তস্ত জপজতি। তাজের জকান্রকম কানন্টক েজমর কাে করজত িত িা। নবজেষ সামাক্তেক 

অবস্থাি ও সািংস্কহ নতক উৎকজষ ের কারজণ ধজরই জিওন্টা িজন্টনি  জয তাুঁরা পোজোিা ও জবৌক্তেক 

কােকজম ের সাজথই জকব  যুি থাকজবি। তািাো জেনিরা সাধারণ মািুজষর তু িান্ট অজিক 

কম কর নেজতি। জেনিরা এক নবজেষ ধরজণর বে বানেজত বাস করজতি জযরুন জক ব া িত 

“জেি-িু”(Gentry Household)। সাধারণ মািুষ জয সমস্ত জিাট বানেজত বাস করজতি 

জসরুন জক ব া িত “জমি-িু”(Commoner Household)। বে বানেজত বাস করা সজেও 

জেনিজক হৃিকর নেজত িত সাধারণ মািুজষর তু িান্ট অজিক কম। একেি জেনির েনমজত 

অজিক চাষী কাে করজতি নকন্তু রারজক তারা চাষীজের তু িান্ট অজিক কম কর নেজতি।  

   আম া ও স্থািীন্ট মযাক্তেজেজটর সজি সাধারণ মািুজষর জযাৃসূে স্থাপজির োনন্ট  জেনিজের 

ওপর িযস্ত নি । মযাক্তেজেটরা নবনভন্ন তথয সিংেজির েিয জেনিজের ওপর নিভের করজতি। 

তািাো জয জকাি স্থািীন্ট সমসযা সমাধাজির েিয তাুঁরা জেনিজের পরামে ে েিণ করজতি। 

জেনির সেসযরা এ াকান্ট িািা েিক যাণমূ ক কাজের সজি যুি থাকজতি। বা ুঁধ নিম োণ, 

জসচ বযবস্থার উন্ননত সাধি, স্থািীন্ট নবশ্বজকাষ রচিান্ট সািাযয করা, নবেযা ন্ট ততরী কজর জসখাজি 

নেিাোি করা, নবনভন্ন োতবয প্রনতষ্ঠাি নিম োজণ সািাযয করা—এই কােরুন জক জেনিরা 

তাুঁজের কতেবয বজ  মজি করজতি। আইিেহঙ্খ া রিার কাে এবিং েিক যাণমু ক কাজের 

মাধযজম জেনিরা রাজরর প্রনত তাজের আিুৃতয প্রেে েি করত। স্থািীন্ট আম া বা 

মযািানরিজের োসিযি পনরচা িার বযাপাজর জেনির সেসযজের উপর নিভেরেী  থাকজত 

িত। স্থািীন্ট জিজে জেওন্টািী মাম ার নিষ্পনত্তর জিজেও জেনিরা উজেখজযাৃয ভূনমকা 

নিজতি।  

   জেনির সেসযরা নিজেজের চীজির সািংস্কহ নতক ঐনতজিযর অনভভাবক বজ  মজি করজতি। 

চীজির মািুষজক তিনতক নেিা জেওন্টার নবষন্টিটজক জেনি জেিীর সেসযরা নিজেজের কতেবয 

নিসাজব নবজবচিা করজতি। এই উজেজেয জেনিরা জবে নকিু জবসরকারী নেিা প্রনতষ্ঠাি ৃজে 
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তুজ নিজ ি। জেনিরা স্থািীন্ট জৃজেিটন্টার প্রকাে কজর জসখাজি আলন ক ইনতিাস ও 

উজেখজযাৃয স্থািীন্ট বযক্তিজের েীবিী ন নপবে করজতি। সমাজে যখি নবেহঙ্খ া ও অসজন্তাষ 

মাথাচাো নেত, সাম্রাক্তেযক সামনরক বানিিী অজিক সমন্টই এ াকার নিরাপত্তা রিা করজত 

বযথ ে িত। এই ধরজণর পনরনস্থনতজত জেনিরা জবসরকারী জিৌে ৃঠি কজর পনরনস্থনত নিন্টিজণ 

আিার জচিা করজতি।  

   েনমর মান কািার সজি মািময োো ও সামাক্তেক প্রনতপনত্তর নবষন্টিট েনেত নি । তাই 

জেনি জেণী তাুঁজের উে্বহত্ত পুুঁক্তে সাধারণত েনমজতই নবনিজন্টাৃ করজতি। তজব এই উে্বহত্ত 

পুুঁক্তের উৎস নি  বানণেয। জিন্টারবযাঙ্ক মজি কজরি জেনি জেণীজক একিট ভূস্বামী জেণী 

নিসাজব জেখা নকক্তলৎ)অনতসর ীকরণ।)কারণ)জেনিরা)একিট)নবষন্ট)সম্পজকে)সজচতি)নিজ ি)

জয)জকব মাে)ভূসম্পনত্তর)ওপর)নিভের)কজর)জকন্দ্রীন্ট)সরকাজর)প্রনতপনত্তো ী)জিয)ওথা)সম্ভব)

িা।)রুত্ব পূণ ে) োসিতানিক)পে)পাওন্টার)েিয)পরীিা) বযবস্থান্ট)উত্তীণ ে) িওন্টা)েত্বরী) নি ।)

সুতরািং)িমতাবাি)জিান্টার)অতযাবেযক)পবূ েেূতে) নি ) নেিা।) জিন্টারবযাঙ্ক)মন্টবয)কজরজিি—

)অএকিট) জেণী) নিসাজব) জেনিরা) োতীন্ট) রােনিনতক) প্রভাব) প্রনতপনত্ত) প্রতযিভাজব) অেেি)

করজতি)জবৌক্তেক)নবকাজের)মাধযজম,)আর)পজরািভাজব)সম্পে)ও)সমহক্তের)মাধযজম।) 

)))ো ুঁ) জেযজিা)বজ জিি)চীজি)একিট)সিংনবনধবে)জৃাষ্ঠী) নিসাজব) জেনিজের)সজি)একিট) জেণী))

নিসাজব)ভূস্বামীজের) নক)ধরজণর)সম্পকে) নি )তা) নিজন্ট)এখজিা)পয োপ্ত)ৃজবষণা)িন্টনি।)তজব)এ)

নবষজন্ট) সজদি) জিই) জয,) জসখাজি) একিট) সামন্ততানিক) বযবস্থা) প্রচন ত) নি ।) জেজের) বহিৎ)

সিংখযক)কহ ষকজক)কনতপন্ট)ভূস্বামীর)ওপর)অথ েিীনত)ও)অথ েিীনত)বনিভূেত)নেক)নেজন্ট)নিভেরেী )

থাকজত)িত)এবিং)তাজের)নিজেেে)জমজি)চ জত)িত।)আনথ েক)সমহক্তে)এবিং)রােনিনতক)প্রনতপনত্ত)

ও) িমতার) এই) অনভিব) সমন্বন্টজক) Joseph Needham )অআম াতানিক) সামন্ততি ) বা)

“Bureucratic Feudalism” বজ  আখযানন্টত কজরজি।  

   নবতনকেত নবষজন্ট সান েী করা জথজক শুত্ব কজর েিক যাণমূ ক কাজে সািাযয করা, স্থািীন্ট 

প্রনতরিা বযবস্থাজক সসুিংৃিঠত করা ইতযানে িািা কাজে রুত্ব পূণ ে ভূনমকা পা ি করজতি 

জেনিরা। আলন ক স্তজর তাজের কায োব ী অপনরিায ে িজন্ট উজঠনি । সরকার ও সাধারণ 

মািুজষর মজধয জযাৃাজযাৃ নিসাজব কাে করজতি তাুঁরা। একনেজক তাুঁরা প্রোসকজের স্থািীন্ট 

নবষজন্ট পরামে ে নেজতি। অিযনেজক স্থািীন্ট প্রোসক ও রােকম েচারীজের কাজি তারা সাধারণ 

মািুজষর স্বাথ ে সিংিান্ত নবষন্টরুন  তুজ  ধরজতি। প্রোসি ও স্থািীন্ট মািুষ এই েইু োন্টৃাজতই 

তাজের নি  অবাধ নবচরণ। স্থািীন্ট স্তজর প্রোসকজের চাজপ রাখার িমতা একমাে জেনিজের 

নি । সবজচজন্ট খারাপ পনরনস্থনতজত জেনিরা সরকারী অতযাচাজরর নবত্বজে প্রনতবােী অভুত্থাি 

সিংৃিঠত করজতও কুিিত িজতি িা। তাই ব াবািু য চীিা সমাজের সবজচজন্ট রুত্ব পূণ ে ও 

প্রভাবো ী জেণী নিসাজব আত্মপ্রকাে কজরনিজ ি জেনিরা। তাই ইমযািুজন্ট  স ুচীিজক একিট 

“জেনি রার” নিসাজব আখযানন্টত কজরজিি।  

 

 

২ )িেরািা)বযবস্থার)নবজেষ)উজেখ)সি)চীজি)ঔপনিজবনেক)অিুপ্রজবজের)ইনতিাস)সন্ধাি)কর।))) 

➢ তবজেনেক)রারসমুজির)সাজথ)সম্পকে)স্থাপজির)জিজে)চীিাজের)নিেস্ব)একিট)ধারণা)নি ।)তা ুঁরা)

নবশ্বাস)করজতি)জয,)পহনথবীটা)বৃ োকার)এবিং)স্বৃ ে) জৃা ।)পহনথবীর) িঠক)মা?খাজি)স্বজৃ ের)জৃা )

িান্টা) পজে।) জসই)অল িট) স্বজৃ ের) িঠক) িীজচ)অবনস্থত) এবিং) এই)অল ) নিজন্টই) নবো ) চীি)

সাম্রােয)ৃিঠত।)এই)সাম্রাজেযর)বাইজর)বসবাসকারীরা)সকজ ই) নবজেেী)বব ের)বা)োিব)অথবা)
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সামুনরক) তেতয।) সুতরািং) অস্বজৃ ের) সন্তাি ) চীি) সম্রাট) কখজিাই) এই) নবজেেী) বব েরজের) সাজথ)

সমপয োজন্ট) ো ুঁনেজন্ট) তবজেনেক) সম্পকে) স্থাপি)করজত) পাজরি) িা।) এই) ধারণা) জথজকই) চীজির)

সাজথ)প্রনতজবেী)রারসমজূির)সম্পকে)ৃজে)ওঠার)জিজে)অিেরািা)পেনত ()Tribute System ))

প্রচন ত)িজন্টনি ।) 

)))চীি)সম্রাট)প্রাচীিকাজ )যখি)সামন্ত)প্রভূজের)এবিং)ভূ)স্বামীবৃ েজক)েনম)নেজতি,)তখি)তার)

নবনিমজন্ট)সামন্ত)প্রভু)ও)ভু-স্বামীজের)সম্রাটজক)িেরািা)পাঠাজত)িত।)পরবতীকাজ )চীি)তার)

প্রনতজবেী)জেেরুন র)সাজথ)সম্পকে)ৃজে)জতা ার)বযাপাজরও)এই)পেনত)অব ম্বি)কজর।) 

)))চীি) তার) েুব ে ) প্রনতজবনেজের) নিজন্ট) একিট) অোনতসমূজির) পনরবার ) ৃজে) তুজ নি ।)

স্বাভানবকভাজবই)এই)পনরবাজরর)জিতহ জ )নি )চীি।)অিযািয)জেেরুন র)মজধয)উজেখজযাৃয)নি )

জকানরন্টা,) ন উ-নচউ),) আন্নাম(নভজন্টতিাম ,) েযাম,)  াওস,) হ্মদজেে) প্রভহ নত।) এই) জেেরুন )

সব েোই) চীজির) প্রাধািয) স্বীকার) কজর) নিত।) প্রাধাজিযর) স্বীকহ নত) স্বত্বপ) তারা) চীি) সম্রাটজক)

িািানবধ) উপজটৌকি) িেরািা) নিসাজব) পাঠাজত) বাধয) থাকত।) এই) প্রথাজকই) চীজি) িেরািা)

পেনত)ব া)িত।) 

)))িেরািার) পনরমাণ,) জকাি) সমজন্টর) বযবধাজি) িেরািা) পাঠাজত) িজব)এবিং) জকাি)পথ) ধজর)

িেরািা)চীজি)আসজব—এ)সবই)নিধ োনরত)িত)চীি)সম্রাজটর)েরবাজর।)জয)জেজের)সাজথ)চীজির)

সম্পকে)যত)জবনে)ঘনিষ্ঠ)নি ,)জসই)জেেজক)তত)জবনে)বার)উপজটৌকিসজমত)িেরািা)পাঠাজত)

িত।) এই) জেেরুন র) সজি) জয) ে ) চীজি)আসত) তার) সজি) প্রচুর) সিংখযক) বনণক)আসজতি)

বানণেযপণয) নিজন্ট।) এই) বানিেযপণযরুন র) ওপর) জকাি) শুল্ক) ধায ে) করা) িত) িা।) তেুপনর)

িেরািাবািী) প্রনতনিনধ) েজ র) যাতান্টাত) সিংিান্ত) যাবতীন্ট) বযন্ট) চীি) সরকার) বিি) করত।)

প্রনতনিনধ)েজ র)বনণজকরা)এজস) জসখাজি)থাকজতি,) জসখাজিই)তা ুঁরা) নিে) জেজের)পণয) নবক্তি)

করার) েিয) একনত) বাোর) খু জতি।) চীি) সম্রাজটর) প্রাধািয) স্বীকার) কজর) প্রতজবেী) করে)

রােযরুন )যখি)িেরািা)পাঠাত,)জসই)সমন্ট)তাজের)বনণজকরা)বানণজেযর)মাধযজম)প্রচুর) াভ)

করজতি।) তািাো) চীি) সম্রাটও) নিজের) উোরতা) জেনখজন্ট) প্রনতনিনধ) েজ র) সেসযজের) প্রচুর)

মূ যবাি) ক্তেনিষ) উপিার) নেজতি।) একিট) নবজেষ) নেজি) চীি) সম্রাট) নবজেনেজের) কাি) জথজক)

িেরািা) েিণ) করজতি।) প্রনতনিনধ) েজ র) সেসযরা) চীিা) রােেরবাজর) তচনিক) অকাউ-

টাউ (Kow-Tow) প্রথান্ট িতোিু িজন্ট চীি সম্রাটজক িেরািা নেজতি।  

   িেরািার পনরবজতে প্রনতজবেী জেেরুন জত চীিও িািা ধরজণর উপিার জপ্ররণ করত। সমে 

“োনতসমূজির পনরবার”-এ োনন্ত েহঙ্খ া রিার োনন্টজ  নি  চীি সম্রাট। করে রােযরুন জক 

তবজেনেক আিমজণর িাত জথজক রিা করজতি নতনি। এক কথান্ট ব া জযজত পাজর এইসব 

জেেরুন র অনভভাবজকর ভূনমকা পা ি করত চীি। চীি জসই সমস্ত জেজের সাজথই সম্পকে 

স্থাপি করত যারা তার অনভভাবক  জমজি নিত। চীি কখজিাই সমতার নভনত্তজত অিয রাজির 

সাজথ তবজেনেক সম্পকে স্থাপি করত িা। চীজি যারা বানণেয করজত আসত তারা মালু 

সরকাজরর কহ পাধিয িজন্ট বানণেয করত। তাই তারা জকাি অনধকার োবী করত িা।  

   এেীন্ট জেেরুন র মজতা পাশ্চাতয জেেরুন জকও চীজির সাজথ বানণক্তেযক সম্পকে স্থাপজির 

রাখার েিয িেরািা পেনত জমজি চ জত িত এবিং ‘’কাউ-টাউ” প্রথািুযান্টী িতোিু িজন্ট চীি 

সম্রাটজক উপজটৌকি নেজত িত। পতুেৃ া , ি যাি, রানেন্টা ও নহ্মজটজির রারেতূজের এই প্রথা 

জমজি নিজত িজন্টনি । ইউজরাপীন্ট রােেতূ এবিং বনণকরা অপমািেিক িেরািা পেনত 

উজেে করার োবী োনিজন্টনিজ ি। নকন্তু চীিা কতহ েপি তাজের স্পি ভাষান্ট োনিজন্ট জেন্ট—

“জতামাজের জকউ এজেজে আসজত বজ নি। যনে এজসই থাক, তজব এজেজের প্রথা মািজত িজব।“ 

তখি জথজকই ইউজরাপীন্টরা িেরািা প্রথার সক্তিন্ট নবজরাধীতা আরম্ভ কজরনি ।  
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   অস্টােে েতজকর মধযভাৃ জথজক চীিা বনণজকরা েনিণ পূব ে এনেন্টার নবনভন্ন জেজে পণযবািী 

বানণেয োিাে নিজন্ট পানে নেজত আরম্ভ কজর। এই ধরজণর বানণেয “োঙ্ক বানণেয”( Junk 

Trade) িাজম)পনরনচত।) অোঙ্ক )কথার)অথ ে)চীি)জেজে)বানিজেয)বযবহৃত)এক)নবজেষ)ধরজণর)

তরনণ।) চীি) বনণকজের) সাজথ) বানণক্তেযক) সম্পকে) ৃজে) জতা ার) বযাপাজর) েনিণ-পূব ে) এনেন্টার)

বনণকজের) জকাি)িেরািা) নেজত)িত)িা।)সতুরািং)োঙ্ক)বানণেয) নি )িেরািা)প্রথা)বনিভূেত।)

তার) িজ ) িেরািা) প্রথার) অক্তস্ত ) িমে) অথ েিীি) িজন্ট) পজেনি ।) তািাো) িেরািা)

প্রথানভনত্তক)সম্পকে)রিার)নবষন্টিট)নি )অতযন্ত)বযন্ট)সাজপি।)উোিরণস্বত্বপ)ব া)যাজত)পাজর)

জকানরন্টা) যখি) চীজি) িেরািা) পাঠাত,) তার) বযযভার) বিি) করা) চীজির) পজি)কিসাধয) িজন্ট)

ো ুঁনেজন্টনি ।) পাশ্চাতয) বনণকজের) সক্তিন্ট) নবজরাধীতা,) োঙ্ক) বানণজেযর) প্রাধািয) এবিং)

বযান্টবিু তা)প্রকহ তপজি)উিনবিংে)েতজকর)প্রথমনেজক)িেরািা)প্রথার)অক্তস্ত জক)নবপন্ন)কজর)

তুজ নি ।)) 

 

 

 

৩) )কযান্টি)বানণেয)বযাখযা)কর।)এই)বানণেয)জকি)জভজে)পজেনি ।) 

➢ চীজির) সাজথ) পাশ্চাতয) জেেরুন র) সম্পজকের) ইনতিাজস) কযান্টি) একিট) উজেখজযাৃয) স্থাি)

অনধকার) কজর)আজি।) প্রকহ তপজি) তািং) যুৃ(৬১৮-৯০৭ ) জথজকই) কযান্টি) বদর) তবজেনেক)

বানণজেযর)একিট)রুত্ব পূণ ে)জকন্দ্র)নিসাজব)প্রনতভাত)িজন্টনি ।)১৭৫৯)নিস্টাব্দ)জথজক)কযান্টি)

বযাতীত)অিয)চীিা)বদজর)তবজেনেক)বানণেয)নিনষে)করা)িন্ট।)নকন্তু)নবজেেী)বনণকজের)যজথষ্ঠ)

প্রনতকূ ) পনরনস্থনতর) মজধয) কযান্টজি) বানণেয) করজত) িত।) চীিারা) কখজিাই) নবজেেীজের)

নিজেজের)সমপয োজন্টর)বজ )মজি)করত)িা)তাই)তারা)কযান্টজি)বানণেযরত)নবজেেীজের)উপর)

কতকরুন )কিঠি)েতে)আজরাপ)কজর।) 

)))অিােে) েতজকর) মা?ামাক্ত?) সমন্ট) জথজক) ইউজরাপীন্ট) বনণকজের) সাজথ) চীজির) বানণক্তেযক)

সম্পকে) কযান্টি) প্রথার) দ্বারাই) পনরচান ত) িত।) পাশ্চাতয) বনণকজের) কাজি) কযান্টি) নি )

একমাে)উন্মুি)বদর।)কযান্টি)েিজর)কতকরুন )চীিা)বানণক্তেযক)সিংস্থা)একক্তেত)িজন্ট)অজকা-

িিং ) (Co-Hong)) িাজম) একিট) সিংৃঠি) ততরী) কজরনি ।) এই) সিংৃঠি) কযান্টি) অলজ )

তবজেনেক)বানণজেযর)জিজে)একজচিটন্টা)কারবাজরর)অনধকারী) নি ।)জকা-িিং-এর)সেসযরা)িিং)

বনণক)িাজম)পনরনচত)নিজ ি।)তবজেনেক)বানণজেযর)জিজে)বানণেযপজণযর)পনরমাণ)এবিং)মূ য)

নিধ োরণ)করজতি) জকা-িিং।)পাশ্চাতয) বনণকজের)বানণক্তেযক)এবিং)সাধারণ)কায েক াজপর)েিয)

জকা-িিং) বযক্তিৃতভাজব) োন্টবে) থাকত।) কযান্টি) বানণজেযর) মাধযজম) িিং) বনণজকরা) প্রচুর)

পনরমাজণ)মুিািা)অেেি)করজতি।)নবখযাত)চীিা)নবজেষজ্ঞ)এবিং)িরাসী)ঐনতিানসক)োুঁ)জেযজিা)

বজ জিি,) কযান্টজি) তাজের) নবজেষ) অবস্থাজির) সূজযাৃ) নিজন্ট) িিং) বনণজকরা) নিজেজের) প্রব )

প্রনতপনত্তো ী)এক)ধরজণর)অবনণক)অনভোততজি )উন্নীত)কজরনিজ ি।) 

)))চীিা) আো ত) ১৩িট) িিং) বানণক্তেযক) সিংস্থার) উপর) কযান্টি) েিজরর) যাবতীন্ট) তবজেনেক)

বানণেয))পনরচা িার)একমাে)ও)পূণ ে)কতহ ে )অপ েণ)কজরনি ।)এই)িিং)সিংস্থারুন র)পাোপানে)

পাশ্চাতয) বনণজকরা) কযান্টপ্ন) িেীর) তীজর) ১৩িট) তবজেনেক) সিংস্থা) ৃজর) তুজ নিজ ি।) ইিংজরে,)

িরাসী,) ও দাে,)আজমনরকাি,)ডযানিে)প্রভহ নত) বনণজকরা)এই)সিংস্থারুন ) নিন্টিণ)করজতি।)

চীিারা) এই) নবজেেী) সিংস্থারুন জক) অতযন্ত) িীচু) িেজর) জেখজতি) এবিং) এইনৃন জক) অআই-

কুন্টাি )বা) অবব েরজের)সিংস্থা’) নিসাজব)অনভনিত)করজতি।)নবজেেীরা)িিং)বনণকজের)কাি)জথজক)
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জরেম,)চা,)িািনকি)(এক)ধরজণর)সুনতবস্ত্র,)যা)চীজির)িািনকিং)এ)ততরী)িত )প্রভহ নত)পণয)িন্ট)

কজর)ইউজরাজপ)রপ্তািী)করত।)কযান্টি)বানণজেয)চা)বযবসান্ট)অতযন্ত)রুত্ব পূণ ে)স্থাি)অনধকার)

কজরনি ।) 

)))নবজেেীরা) মজি) করজতি) জয,) পক্তশ্চজমর) সাজথ) সম্পকে) স্থাপজির) জিজে) চীি) পক্তশ্চমী)

বনণকজের)প্রনত)এক) ধরজির) অত্বেদ্বার) িীনত )েিণ)কজরজি।) নকন্তু) চীজির)আম াতি)মজি)

করত)ত্বেদ্বার)িীনত)িন্ট,)নবজেেী)বনণকজের)প্রনতপনত্ত)চীজি)জযি)বহক্তে)িা)পান্ট,)জসেিয)তাজের)

উপর)এক)ধরজণর) ) )অনিন্টিণ )আজরাপ)করা)িত।)ো ুঁ)জেযজিা)এজিজে) অনিন্টিণ )সব্দিটজকই)

যথাথ ে) ও) সিঠক) বজ ) মজি) কজরজিি।) মধযযুৃ ীন্ট) চীজি)আরব) বনণকজেরও) কযান্তি) অলজ )

এইরকম)নিন্টিজণর)মজধয)বযবসা)করজত)িত।) 

)))নবজেেীজের)ওপর)কজঠার)নিন্টিণ)চীিা)ও)নবজেেীজের)মজধয)সিংঘাত)অনিবায ে)কজর)তুজ নি ।)

তার)উপর)আইি)প্রজন্টাজৃর)সমসযা)পনরনস্থনত)আরও)েিট )কজর) তুজ নি ।)চীজির)সরকার)

োবী)কজরনি ,)কযান্টজি)বানণেযরত) নবজেেী)অপরাধীজের)চীিা)আইি)অিুযান্টী) নবচার)করা)

িজব।) নকন্তু) নবজেেীরা) এই) িীনতর) তীহ্ম) নবজরাধী) নিজ ি।) এত) কজঠার) নিন্টিণ) ও) প্রনতকূ )

পনরনস্থনত)সজেও) নবজেেীরা) কযান্টজি)তাজের) বানণেয) চান জন্ট) নৃজন্টনি )কারণ) তাজের)কাজি)

কযান্টি)বানণেয)নি )অনবশ্বাসয)রকজমর) াভেিক।) 

)))১৭৮৭) নিস্টাজব্দ) কযান্টি) বানণেয) প্রথার) কজঠার) নিন্টমকািুিুন ) নেনথ ) করা) এবিং) চীজির)

সাজথ)একিট)কূটনিনতক)সম্পকে)স্থাপি)করার)উজেজেয)ইিংজরে)সরকার)কজি ে )কযাথকাটেজক)

নপনকিং-এ)পাঠান্ট।)নকন্তু)পজথই)কযাথকাজটের)মহতুয)িন্ট।)তারপর)১৭৯২)নিস্টাজব্দ)নহ্মিটে)সরকার)

একই)উজেজেয) ডে)মযাকাটেনিজক)চীজি)পাঠান্ট।) নকন্তু)এই)উজেেয)সি )িন্টনি।)মযাকাটেনি)

ইি-চীি)বানণেয)সম্প্রসারজণর)প্রস্তাব)জেি।)নকন্তু)চীিা)সম্রাট)নচজন্টি) ুিং)এই)প্রস্তাব)সরাসনর)

প্রতযাখযাি) কজরি।) ইিংজরে) সরকার) সব েজেষ) প্রজচিা) চা ান্ট) ১৮১৬) নিস্তাজব্দ।) চীজির) সাজথ)

স্বাভানবক) কূটনিনতক)সম্পকে)স্থাপজির)উজেজেয)ইিংজরে)সরকার) ডে)আমিাস্টেজক) নপনকিং-

এর)রােেরবাজর)জপ্ররণ)কজর।)নকন্তু)এই)প্রন্টাসও)বযাথ ে)িন্ট।)ইিং যাজির)এই)কূটনিনতক)সম্পকে)

স্থাপজির)প্রন্টাজসর) জপিজি)মূ )উজেেন্ট) নি ,) চীজি) নহ্মিটে)বনণকজের)অবাধ) নবচরজণর)পথ)

পনরষ্কার)করা।)পুুঁক্তেবােী)নহ্মজটি)তার)সাম্রােযবােী)স্বাথ েরিার)তানৃজে)ত্বেদ্বার)চীিজক)উন্মুি)

করজত)জচজন্টনি ।)সুতরািং)আধুনিক)ধিতানিক)পক্তশ্চজমর)সাজথ) নপনিজন্ট)থাকা,)সামন্ততানিক)

চীজির)সিংঘষ ে)অনিবায ে)িজন্ট)উজঠনি ।) 

)))নহ্মিটে)ও)আজমনরকার)িনণকরা)চীজি)আনিজমর)জচারা)বযবসা)শুত্ব)করজ ি।)চীজির)সাধারণ)

মািুষ) আনিজমর) জিোন্ট) িজম) আসি) িজন্ট) পজে।) নবজেেী) বনণকজের) কাজি) আনিজমর)

জবআইনি) বযবসা)অসম্ভব)  াভেিক) িজন্ট) ওজঠ।)আনিজমর) নবনিমজন্ট) তারা) চীজির) মূ যবাি)

সম্পে)িস্তৃত)করজত)থাজক।)নকন্তু)জেষ)পয েন্ত)চীিা)কতহ েপি)আনিম)বযবসান্ট)বাধা)জেি।)এই)

অনবধ)আনিম) বযবসাজক) জকন্দ্র)কজর) ) ১৮৩৯) সাজ )আনিম) যুজের) সূচিা) িন্ট।) এই) যজুে)

ইিংজরেজের)িাজত)চীজির)জোচিীন্ট)পরােজন্টর)মাধযজম)কযান্টি)বানণেয)প্রথার)অবসাি)ঘজট। 

 

 

 

৪)))প্রথম)আনিম)যুজের)পটভুনম)সম্পজকে)আজ াচিা)কর।) 

➢ সপ্তম)ও)অিম)েতজক)চীজি)আনিজমর)প্রচ ি)কজরনিজ ি)তুকী)এবিং)আরব)বনণজকরা।)নকন্তু)

চীিারা)ওষুধ) নিসাজব)আনিজমর)বযবিার)করজতি;)জিোর) ক্তেনিস) নিসাজব)আনিজমর)বযবিার)
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তাজের)কাজি)সম্পূণ ে)অোিা)নি ।)নকন্তু)উিনবিংে)েতাব্দীর)প্রথমাজধ ে)চীজি)আনিজমর)বযবিার)

মারাত্মক) রকজমর) জবজে) নৃজন্টনি ।) িজ ) চীজি)আনিজমর) চানিোরও) বহক্তে) িজন্টনি ।) চীজি)

আনিজমর)চানিো)বহক্তের)জপিজি)এক)সুেীঘ ে)ইনতিাস)আজি।) 

)))ইিং যাি)ত্বেদ্বার)চীিজক)উন্মুি)করার)েিয)উজঠ)পজে)জ জৃনি ।)তাজক)মেত) নেজন্টনি )

অিযািয) পাশ্চাতয) েিবৃ ে।) ইিং যাি) চীজির) সাজথ) একিট) বানণক্তেযক) ভারসাময) ৃজে) তু জত)

জচজন্টনি ।) নহ্মিটে) সি) অিযািয) পাশ্চাতয) বনণকরা) সকজ ই) চীজির) জথজক) রবয) িন্ট) কজর)

জরৌজপযর)মাধযজম)তার)োম)জমটাত।) নকন্তু)পাশ্চাতয)বনণকজের)কাজি) নবষন্টিট) াভেিক)নি )

িা।)তারা)তাজের)জেজে)উৎপানেত)পজণযর)নবনিমজন্ট)জরৌপয)িন্ট)করজত)আেিী)নিজ ি।)নকন্তু)

চীিারা)কখজিাই)পক্তশ্চমী)পণয)িন্ট)করজত)আেিী)নি )িা,)জযজিতু)তাজের)নিজের)জেজে)িািা)

ধরজির)পণযসামেী)উৎপানেত)িত।)সতুরািং) চীজির)সাজথ) বানণক্তেযক)সম্পকে) রাখার)েিয)ও)

চীি)জথজক)পণয)িন্ট)কজর)রপ্তািীর)েিয,)পক্তশ্চমী)বনণকজের)জরৌপয)জেওন্টা)িাো)জকাি)উপান্ট)

নি )িা।) 

)))নকন্তু)নহ্মিটে)ও)আজমনরকাি)বনণজকরা)নিজেজের) াজভর)মাো)বাোজিার)েিয)এক)অনভিব)

উপান্ট) জবর) কজরি।) তা ুঁরা) চীজির) অভযন্তজর) আনিজমর) জচারাচা াি) করজত)  াৃজ ি।) এই)

জচারাই) চা াি) আরম্ভ) িজন্টনি ) ১৭৮০) নিস্টাব্দ) িাৃাে।) ইিংজরে) বনণজকরা) অতযন্ত) সস্তান্ট)

আনিম)িন্ট)করজতি)ইিংজরে)ইস্ট)ইক্তিন্টা)জকাম্পািীর)মাধযজম)ভারতবজষ ের)বািং াজেে)জথজক।)

আজমনরকাম) বনণজকরা) নকিজতি) তুরস্ক) জথজক।) আনিজমর) জচারাই) পাচাজরর) িজ ) অল্প)

নকিুনেজির)মজধযই) চীজির)মািুষ)আনিজমর) জিোন্ট)আসি)িজন্ট)পেজ ি।) চীজি)আনিজমর)

জবআইনি)বযবসা)রতুৃনতজত)বহক্তে)জপজত) াৃ ।)আনিম)েিণ)করার)পনরবজতে)চীিারা)ইিংজরে)

বনণকজের)চা,)জরেম,)চীিামািটর)বাসি()Porcelain ) ও অিযািয পণযসামেী নেজত  াৃজ ি। 

নকন্তু আনিজমর চানিো চীজি এত রতু িাজর বহক্তে জপজত  াৃ  জয, এত সব ক্তেনিস নেজন্টও 

বানণক্তেযক ভারসাময রিা করা সম্ভব ি  িা। তখি চীিারা জরৌপয নেজন্ট আনিম িন্ট করজত 

 াৃজ ি। নকিুনেি আজৃও চীিা বনণজকরা ত্বপার নবনিমজন্ট নিজের জেজের পণযসামেী 

নবজেেী বনণকজের কাজি নবক্তি করত। নকন্তু প্রচুর পনরমাজণ আনিম আমোিী করজত নৃজন্ট 

তাজের নিজেজের জেজের জরৌপয নবজেজে চজ  জযজত  াৃ । নবজেেী বনণকজের দ্বারা চীজি 

আনিম পাচাজরর িজ  একনেজক জিোন্ট আসি চীিাজের তিনতক অধঃপতি ঘট , 

অিযনেজক চীজির অথ েিীনত যৎপজরািাক্তস্ত িনতেস্ত ি ।  

   নকিুনেজির মজধযই মালু সরকার জবআইনি আনিম বযবসার মারাত্মক কুিজ র কথা 

উপ নি কর । ১৮০০ নিস্টাজব্দ তৎকা ীি চীি সম্রাট চীজি আনিজমর প্রজবে নিনষে 

করজ ি। নকন্তু ততনেজি প্রচুর সিংখযক চীিা আনিজম আসি িজন্ট পজেনিজ ি এবিং অসিংখয 

বযবসান্টী এবিং েুিীনতেস্ত রােকম েচারী এই অনিনতক বযবসার সাজথ নিজেজের যুি কজর 

নবরাট পনরমাণ অথ ে উপােেি কজরনিজ ি। িজ  এই নিনষেকরণ চীজি আনিম প্রজবে করজত 

পার  িা। জচারাই চা াি এবিং উৎজকাচ আনিম বযবসার নিনষেকরজণর পর চীজি আনিজমর 

আমোনি আরও অজিক পনরমাজণ বহক্তে জপজন্টনি । ১৮৩২ নিস্টাব্দ জথজক ১৮৩৫ নিস্টাজব্দর 

মজধয প্রান্ট ২০ নমন ন্টি আউন্স ত্বপা নবজেজে চজ  নৃজন্টনি ।  

   ১৮২৮) নিস্টাব্দ)জথজক)১৮৩৬) নিস্টাজব্দর)মজধয)চীি)৩৮) নমন ন্টি)জস্পিীন্ট)ড ার) জরৌজপযর)

মাধযজম) নবজেজে) রপ্তানি) করজত) বাধয) িজন্টনি ।) ১৮৩৭) নিস্টাব্দ) িাৃাে) চীজির) সমে)

আমোিীকহ ত) পজণযর) মজধয) েতকরা) ৫৭) ভাৃ) নি ) আনিম।) চীজির) অথ েিীনত) পিু) িজন্ট)

পজেনি ।)এই)পিু)অথ েিীনতর)চাপ)এজস)পজেনি )ম ূত)কহ ষকজেণীর)উপর।)প্রচুর)পনরমাজণ)

জরৌপয) জেে) জথজক) জবনেজন্ট) যাওন্টার) িজ ,) কহ নষপজণযর) মূ য) হ্রাস) জপজত)আরম্ভ) কজরনি ।)

অিযনেজক) ভূস্বামী)এবিং)কর)আোন্টকারীরা) নিজেজের)আন্ট)এবিং)েীবিযাোর)মাি)িীজচ)িা)
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িাজম,) জসইেিয) কহ ষকজের) জথজক) কর) আোজন্টর) পনরমাণ) বানেজন্ট) জেন্ট।) িজ ) চীজির)

সামন্ততানিক)অথ েিীনতজত)এক)িন্টা)সিংকট)জেখা)জেন্ট।)এই)সিংকজটর)ি শ্রুনত)নিসাজব)চীজি)

কহ ষক)নবজরাজির)এক)িতুি)আবজতের)আনবভোব)ঘট ।)মালু)সরকার)নবজরাধী)অভুযত্থাি)ঘি)ঘি)

িজত) াৃ )১৮১০)নিঃ)জথজক।) 

)))১৮৩০)নিঃ)িাৃাে)কযান্টি)অলজ )নবজেেী)বনণক)ও)চীিা)কতহ েপজির)মজধয)সম্পজকের)চূোন্ত)

অবিনত)ঘজটনি ।)মাজ?)মজধযই)েুপি)জিাটখাজটা)সিংঘজষ ে)ন প্ত)িত।)সাধারণত)বজকন্টা)ঋণ)ও)

চীিাজের) নবচারবযবস্থা) নিজন্টই)?াজম া) িত।) ১৮৩৫)সাজ )মালু)োসক) তবজেনেক)বানণেযজক)

নিন্টনিত)করারা)েিয)এবিং)আনিজমর)জচারা)কারবার)বন্ধ)করার)উজেজেয)কতকরুন )কজঠার)

আইি)প্রজন্টাৃ)করজত)বাধয)িি।)নকন্তু)তা)সজেও)আনিজমর)জবআওনি)বযবসা)বন্ধ)করা)যান্টনি।)

এই)পনরনস্থনতজত)মালু)োসকজের) নিজেজের)স্বাথ েরিার)তানৃজে)আনিজমর) জচারা)চা াি)বন্ধ)

করার)কজঠার)পেজিপ)েিণ)করা)িাো)অিয)উপান্ট)নি )িা।)ন ি-জস-সু)িাজম)এক)েহঢ়জচতা)

জেেজপ্রনমক)রােকম েচারীজক)কযান্টজির)নবজেষ)কনমেিার)নিযুি)করা)ি ।)১৮৩৯)নিঃ)ন ি)

জবআইনি)আনিম)বযবসা)বন্ধ)করার)ও)মুৎসুক্তে)ও)ভহতযজের)আনিম)বানণজেযর)সজি)যাবতীন্ট)

সম্পকে)তযাৃ)করার)েিয) নহ্মিটে)কুিঠ)বা)িযাক্টনররুন জক)অবজরাধ)করার) নিজেেে)জেন্ট।) ন ি)

ইিংজরে)বনণকজের)কাজি)ৃক্তেত)যাবতীন্ট)আনিম)ন ি)তা ুঁর)জিিােজত)সমপ েণ)করার)নিজেেে)

জেি।)পনরনস্থনতর)চাজপ)নবজেসী)বনণকরা)প্রান্ট)২১০০০)জপিট)আনিম)ন জির)িাজত)তুজ )নেজত)

বাধয)িজ ি।)১৮৩৯)নিঃ)৩রা)েিু)ন ি)েিসমজি)নবপু )পনরমাণ)আনিম)ধ্বিংস)কজরি।)১২)

ই)ে ুাই)নহ্মিটে)িানবকজের)িাজত)এক)চীিা)োমবাসী)নিিত)িি।)তৎিণাৎ)ন ি)অপরাধীজের)

চীিা)কতহ েপজির)কাজি)আত্মসমপ েণ)করার) নিজেেে) জেি।) নকন্তু) নহ্মিটে)বনণকজের)তাোিীন্তি)

প্রনতনিনধ)এন ন্টট)এই) নিজেেজের) নবজরাধীতা)কজরি।) নতনি)োনিজন্ট) জেি) জয,) নহ্মিটে)প্রোজের)

নবচার) করার) জকাি) এক্তিন্টার) চীিা) কতহ েপজির) জিই।) ন ি) পতু েৃ ীে) কতহ েপিজক) নহ্মিটেজের)

মযাকাও)জথজক)বনিস্কহ ত)করার)েিয)চাপ)জেি।)১৮৩৯)নিঃ)২৬)জে)আৃস্ট)সমস্ত)নহ্মিটে)প্রো)

কযান্টি)জথজক)৯০)মাই )েজূর)িিংকিং-এ)চজ )যাি।) 

)))নকন্তু)১৮৪০)নিঃ)েিু)মাজস)এডনমরা )এন ন্টজটর)জিতহ জ )ইিংজরেরা)প্রচুর)তসিয)ও)অস্ত্রেস্ত্র)

নিজন্ট) চীি) আিমণ) কজর।) চীিারা) এই) আিমণ) প্রনতিত) কজর) নিজেজের) স্বাধীিতা) ও)

সাব েজভৌম )অিুন্ন)রাখজত)বেপনরকর)িি।)প্রথম)ইি-চীি)যুজের)সচূিা)িন্ট।)ইমািুযজন্ট )সুয)

বজ জিি,) অএই) যুজে) অিংেেিণ) কজর) চীিারা) জবআইনি) আনিম) বযবসার) নবত্বজে) জেিাে)

জঘাষণা) কজরনিজ ি ।) তাই) ঐনতিানসজকরা) এই) যুেজক) প্রথম)আনিম) যুে) নিসাজব) নচনিত)

কজরজিি।) নকন্তু)ঐনতিানসক) িযারল্ড) নভিাক) বজ জিি,)আনিম)কখজিাই)এই) যুজের)কারণ)

নি )িা,) নি )উপ িয)মাে।)যুজের)মূ )কারণ)নিনিত)নি )ইিংজরেজের)সাম্রােযবােী)িীনতর)

মজধয) এবিং) নবজেেীজের) কাজি) অপমািেক) কযান্টি) বানণেয) প্রথার) েতোব ীর) মজধয।)

ঐনতিানসক) জিন্টারবযাঙ্ক) বজ জিি,) আনিম) বযবসার) নবত্বজে) চীজির) জেিাে) ও) িেরািা)

পেনতর) নবত্বজে) নহ্মিটেজের) সক্তিন্ট) নবজরাধীতা) এই) যুজের) জিে) প্রস্তুত) কজরনি ।) চীিা)

ঐনতিানসজকরা)এই)যেুজক)সাম্রােযবাে)নবজরাধী)সুিংোজম)চীিা)েিৃজির)প্রথম)পেজিও)বজ )

আখযানন্টত)কজরজিি।)এই)যুজে) জেষপয েন্ত)চীি)পরাক্তেত)িন্ট)এবিং)অসম)িািনকিং-এর)সনন্ধ)

চুক্তি)স্বাির)করজত)বাধয)িন্ট।)) 

 

 

৫) )প্রথম)আনিম)যুজের)ি াি )সম্পজকে)আজ াচিা)কর।)) 
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➢ প্রথম) আনিম) যুজের) পরােজন্টর) িজ ) চীিজক) পাশ্চাতয) েক্তিবজৃ ের) সাজথ) কতকরুন )

অপমািেিক)চুক্তিজত)আবে)িজত)িজন্টনি ।)চীজির)ইনতিাজস)এই)বযবস্থা) চুক্তিবযবস্থা)িাজম)

পনরনচত।)এই) চুক্তি) বযবস্থান্ট)অিুপ্রজবজের)মজধয) নেজন্ট) চীি)একিট)সম্পূণ ে) িতুি) যুজৃ)প্রজবে)

কজর।)চীি)একিট)‘ ’আধা-সামন্ততানিক)ও)আধা-ঔপনিজবনেক )রাজর)পনরণত)িন্ট।) 

)))প্রথম)আনিম)যুজে)পরােন্ট)ও)তারপর)চুক্তি)বযবস্থান্ট)অিুপ্রজবজের)িজ )চীজির)স্বাধীিতা)ও)

সাব েপজভৌম ) নবিি) িন্ট।) িিংকিং) নহ্মিটেজের) িাজত) চজ ) যাওন্টান্ট) চীজির)আলন ক)অখিতা)

আঘাতপ্রাপ্ত)িজন্টনি ।)তািাো,)চুক্তি)বযবস্থার)িজ )চীি)নবজেেী)পজণযর)উপর)শুল্ক)ধায ে)করার)

অনধকার) িানরজন্টনি ।) চীজি) বসবাসকারী) নবজেেী) িাৃনরকজের) জিজে) অঅনত) আলন ক)

অনধকার )স্বীকার)কজর)নিজত)এবিং)নবনভন্ন)পাশ্চাতয)রারজক)অসব োজপিা)অিু হৃিীত)জেে -এর)

ময োো) নেজত) চীি) বাধয) িজন্টনি ।) এ) সবই) নি ) চীজির) স্বাধীিতা) ও) সাব েজভৌমজ র)পনরপন্থী।)

১৮৪২) নিঃ) জথজক) ১৮৪৪) নিঃ) মজধয) নহ্মজটি,)ফ্রান্স) ও)আজমনরকা) যুিরার) চীজির) েবূ ে তার)

সূজযাজৃ)কতকরুন )সুনবধা)আোন্ট)কজর)নিজন্টনি )৪িট)অসম)চুক্তি)স্বািজরর)মজধয)নেজন্ট।)চুক্তি)

বযবস্থার)সচূিার)িজ )আন্তেোনতক)সম্পজকের)জিজে)চীজি)িেরািা)প্রথার)অবসাি)ঘজটনি ।) 

)))প্রথম) আনিম) যুজে) পরােজন্টর) িজ ) চীজির) অথ েিীনত) মারাত্মক) িনতেস্ত) িজন্টনি ।)

আনিজমর) জচারাই) চা াি) বিু ািংজে) বহক্তে) জপজন্টনি ।) নহ্মিটে) অনধকহ ত) িিংকিং) আনিম)

জচারাকারবাজরর) জকজন্দ্র)পনরণত)িজন্টনি ।) চীজির)অভযন্তজর)আনিজমর)পাচার)বহক্তে)পাওন্টার)

িজ ) চীিা) েিৃজণর) তিনতক) অধঃপতি) ও) অথ েনিনতক) িনত) একই) সাজথ) িজত) থাজক।)

তািাো,) নবজেেী) বনণকজের) কাজি) চীজির) পা ুঁচিট) বদর) উন্মুি) িওন্টার) িজ ) এবিং) নবজেেী)

পজণযর)উপর)অতযল্প)বানণেযশুল্ক)ধায ে)করজত)বাধয)থাকার)িজ )নবজেেী)পণয)চীজির)বাোর)

জিজন্ট)জিজ ।)নবজেষত,) নবজেেী)বস্ত্র)এবিং)সুজতা)চীজির)বাোর)েখ )কজর)জিন্ট,)িজ )চীজির)

িস্তনেল্প)ধ্বিংজসর) সন্মুখীি) িন্ট।)আধুনিক) চীজির)ত্বপকার) মাও) জস) তুিং) তা ুঁর) অThe Chinese 

Revolution and the Chinese Communist Party” প্রবজন্ধ বজ জিি, “চীজির সামাক্তেক 

অথ েিীনত জভজে জি ার বযাপাজর নবজেেী পুুঁক্তে এক রুত্ব পূণ ে ভূনমকা পা ি কজরনি । 

একনেজক নবজেেী পুুঁক্তে চীজির স্বনিভের অথ েিীনতর নভনত্ত েুব ে  কজর নেজন্টনি , অিযনেজক তা 

চীজির েির ও োমালজ র ধ্বিংসসাধি কজরনি ।“ সমে চীজির েির ও োমালজ  পণযনিভের 

অথ েিীনত ৃজে উজঠনি । প্রথম আনিম যুজে পরােজন্টর িজ  চীজির রােনিনতক 

স্বাব েজভৌমজ র সাজথ অথ েনিনতক স্বাধীিতাও  ুপ্ত িজন্টনি ।  

 

 

৬ )১৮৫৮)পয েন্ত)চীিা)অথ েিীনতর)উপর)সনন্ধ)বযবস্থার)প্রভাব)আজ াচিা)কর।)) 

➢ প্রথম) আনিম) যুজের) পরােজন্টর) িজ ) চীিজক) পাশ্চাতয) েক্তিবজৃ ের) সাজথ) কতকরুন )

অপমািেিক)চুক্তিজত)আবে)িজত)িজন্টনি ।)চীজির)ইনতিাজস)এই)বযবস্থা) চুক্তিবযবস্থা)িাজম)

পনরনচত।)এই) চুক্তি) বযবস্থান্ট)অিুপ্রজবজের)মজধয) নেজন্ট) চীি)একিট)সম্পূণ ে) িতুি) যুজৃ)প্রজবে)

কজর।)চীি)একিট)‘ ’আধা-সামন্ততানিক)ও)আধা-ঔপনিজবনেক )রাজর)পনরণত)িন্ট।) 

)))প্রথম)আনিম)যুজে)নহ্মিটেজের)িাজত)চীজির)পরােজন্টর)পর)চীজির)োসক)জেণী)কতকরুন )

অপমািেিক)েতে) নিজন্ট) নহ্মিটে)কতহ েপজির)সাজথ)একিট) অঅসম) চুক্তি )স্বাির)করজত)বাধয)

িন্ট।)এই)চুক্তি)িািনকিং-এর)সনন্ধ)চুক্তি)িাজম)খযাত।)১৮৪২)নিস্টাজব্দর)িািনকিং)চুক্তির)মাধযজম)

প্রথম)আনিম)যুজের)অবসাি)ঘজট।)এই)সনন্ধর)েতেরুন )নিম্নত্বপঃ) 



Chandan Poddar  
99038878598 Page 12 
 

))১ ) ইিংজরেরা) চীজির)কাি) জথজক) জমাট) ২১) নমন ন্টাি) জরৌপয)ড ার)িনতপূরণ) নিজসজব) াভ)

কজর।) 

))২ )কযান্টজি)জকা-িিং-এর)একজচিটন্টা)বানণক্তেযক)আনধপজতযর)অবসাি)ঘজট।) 

))৩ )কযান্টি,)এমন্ট,) িু-চাও,) নিিংজপা,)সািংিাই—এই)পা ুঁচিট) বদর)ইিংজরেজের)কাজি)উন্মুি)

কজর)জেওন্টা)িন্ট।) 

))৪ )িিংকিং)ইিংজরেজের)জিজে)জেওন্টা)িন্ট।) 

))৫ )েুই)তরজির)মজধয)সরকানর)নচিঠপজের)বযাপাজর)সমতা)স্বীকহ ত)িন্ট।) 

))৬ )নবজেেী)পজণযর)উপর)নিনেেি)পনরমাণ)শুল্ক)ধায ে)করা)িজব।) 

১৮৪৩)নিস্টাজব্দর)১৮ই)অজক্টাবর)িািনকিং)চুক্তির)সম্পরূক)একট)সনন্ধ-চুক্তি)চীি)ও)ইিংজরেজের)

মজধয)স্বািনরত)িন্ট।)এই)চুক্তি)Treaty of the Bouge িাজম)পনরনচত।)এই)চুক্তির)মাধযজম)নস্থর)

িন্ট)জয,) 

)))১ )আমোিীকহ ত)পজণযর)মূজ যর)উপর)৪)েতািংে)জথজক)১৩)েতািংে)শুল্ক)ধায ে)করা)িজব। 

)))২ ) নহ্মিটেরা) চীজি) অঅনত)আলন ক)অনধকার )  াভ)কজর)অথ োৎ) নহ্মিটে)কিসা রা) চীজি)

বসবাসকারী)নহ্মিটে)িাৃনরকজের)নবচার)করার)অনধকার) াভ)কজর।) 

)))৩ )ইিং যািজক)চীজি)সব োজপিা)অিু হৃিীত)জেজের)ময োো)জেওন্টা)িন্ট। 

)জবাজৃর)সনন্ধ-চুক্তিজক)িুজমজির)সনন্ধ-চুক্তি)িাজমও)অনভনিত)করা)িন্ট।) 

))))িািনকিং-এর) সনন্ধ) চুক্তির) পর)আজমনরকা) যুিরাজরর) বনণকরা) চীজি) নকিু) সুনবধা) আোন্ট)

করার) েিয) উৎসানিত) িজন্টনিজ ি।) তারা) মালু) সরকাজরর) আক্তেে) রাজখি) জয,) চীি) নহ্মিটে)

বনণকজের)জয)সুনবধারুন ) নেজন্টজি)তা)আজমনরকার)বনণকজেরও) নেজত)িজব।)এর)অিযথা)িজ )

চীজির) নবত্বজে)আজমনরকা)আোসী) িীনত) েিি)করজত) বাধয) িজব।) ১৮৪৪) নিঃ)আজমনরকার)

যুেোিাে)চীি)অনভমুজখ)আসজত)আরম্ভ)করজ )ভীত)চীিা)কতহ েপি)এক)অসম)চুক্তি)স্বািজর)

বাধয)িন্ট।)১৮৪৪) নিঃ)৩রা)ে ুাই)চীি)ও)আজমনরকার)মজধয)ওন্টািংনেন্টার)সনন্ধ) চুক্তি)স্বািনরত)

িন্ট।)এই)সনন্ধর)েজতে)ব া)িন্টঃ) 

)))১ ) চীজি) বসবাসকারী) মানকেি) িাৃনরজকর) নবচার) করজবি)আজমনরকাি) কিসা ।) একেি)

আজমনরকাি)অপরাধীজক)নবচার)করার)জকাি)এক্তিন্টার)চীিা)আো জতর)থাকজব)িা।) 

)))২ )শুল্ক)ধায ে)করার)সমন্ট)চীি)সরকার)আজমনরকাি)কিসাজ র)সজি)পরামে ে)করজত)বাধয)

থাকজব)অথ োৎ)এর)িজ )শুল্ক)ধায ে)করার)স্বানধকার)চীি)সরকার)িারাজত)বাধয)িন্ট।) 

)))৩ ) চীি)সরকাজরর)অিুমনত)িাোই) নবজেেী) বানণেয)োিাে)চীজি)প্রজবে)ও)তযাৃ)করজত)

পারজব।) 

)))এরপর)িরাসীরাও) চীজি)সুনবধা)আোজন্টর)প্রনতজযানৃতান্ট)অবতীণ ে) িন্ট।) ১৮৪৪) নিঃ) চীি)ও)

ফ্রাজন্সর) মজধয) জিান্টাজম্পান্টার) সনন্ধ) চুক্তি) (Treaty of Whampoa) িাজম)পনরনচত।) ইিংজরেরা)

িািনকিং-এর) সনন্ধর) মাধযজম) এবিং) আজমনরকািরা) ওন্টািংনেন্টা) সনন্ধচুক্তির) মাধযজম) জয) সমস্ত)

সুজযাৃ)সুনবধা) ভ)কজরনি ,)িরাসীরা) জিান্টাজম্পান্টার)সনন্ধ)চুক্তির)মাধযজম)জস)সজুযাৃ)সুনবধা)

 াভ)কজর।)উপরন্তু)আজমনরকা)ও)িরাসীরা) চীজি) নৃেো)প্রনতষ্ঠা)ও) ধম েপ্রচাজরর)সুজযাৃ) াভ)

কজর)যার)িজ )চীজি)তাজের)সাম্রােযবােী)আোসি)আরও)বহক্তে)পান্ট।) 

)))আজমনরকা)যুিরাজরর)সাজথ) চীজির) জয)ওন্টািংনেন্টা) চুক্তি)স্বািনরত)িজন্টনি )তাজত)অিযতম)

েতে)নি )জয,)১২)বির)পজর)এই)চুক্তির)পুিনব েিযাস)করা)িজব।)জিান্টাজম্পান্টার)সনন্ধর)মাধযজমও)

ফ্রান্স) চীজির) কাি) জথজক) একই) েতে)আোন্ট) কজর) নিজন্টনি ।) ইিং যাি) জযজিতু) ‘ ’সব োজপিা)

অিু হৃিীত)জেে -এর)ময োো) াভ)কজরনি ) ,)তাই)স্বাভানবক)ভাজবই)ইিং যািও)িািনকিং)চুক্তির)

পুিনব েিযাজসর)অনধকারী)নি ।)১৮৫৪)নিস্টাজব্দ)নহ্মজটি)ও)১৮৫৬)নিস্টাজব্দ)আজমনরকা)ও)ফ্রান্স)

চীি)কতহ েপজির)কাজি)চুক্তি)সিংজোধজির)োবী)োিান্ট।)প্রকহ তপজি)পাশ্চাতয)েক্তিবৃ ে)চীজির)
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পাুঁচিট)বদজর)বানণেয)করার)অনধকার)জপজন্টও)সন্তুি)িন্টনি।)তারা)সমে)চীজি)বানণেয)করজত)

জচজন্টনি ।)নকন্তু)চীিারা)জকািমজতই)এই)োবী)জমজি)নিজত)রাক্তে)িন্টনি।)িজ )নবজেেীজের)সাজথ)

চীজির)সম্পকে)নতি)িন্ট)এবিং)উভন্টপজির)মজধয)আর)একিট)যুজের)পথ)প্রেস্ত)িন্ট।) 

)))১৮৫৭) নিঃ)২৮) জে) নডজসম্বর)ইি-িরাসী) জযৌথ)বানিিী)?জের)ৃনতজত)কযান্টি)েির)েখ )

কজর)জিন্ট।)নপনকিং)আিান্ত)িওন্টার)আেঙ্কান্ট)চীিারা)একিট)সনন্ধ)চুক্তি)স্বাির)করজত)বাধয)িন্ট।)

১৮৫৮) নিঃ) েিু) মাজস) নতজন্টন্তনসজির) সনন্ধ) চুক্তি) স্বািনরত) িন্ট।) এই) চুক্তি) অিুযান্টী) চীি)

নিম্নন নখত)েতেরুন )জমজি)নিজত)বাধয)িন্টঃ) 

))১ )এখি)জথজক)পাশ্চাতয)রারবৃ ে)কূটনিনতক)সমতার)নভনত্তজত)একেি)কজর)মিী)নপনকিং-এ)

স্থান্টীভাজব)রাখজত)পারজব।) 

))২ )আরও)িতুি)েেিট)বদর)নবজেেীজের)কাজি)উন্মুি)কজর)জেওন্টা)িন্ট।) 

))৩ )নবজেেীরা)চীজির)সব েে)নিজেজের)কিসা জের)অিুমনত)সাজপজি)ভ্রমজণর)অনধকার) াভ)

কজর। 

))৪ ) চীিা) কতহ েপি)আমোিীকহ ত) নবজেেী) পজণযর) উপর) অভযন্তরীণ) শুল্ক) পণযমূজ যর) ২.৫)

েতািংজের)জবেী)ধায ে)করজত)পারজব)িা।) 

))৫ )যুজের)িনতপূরণ)বাবে)চীি)নহ্মজটিজক)৪)নমন ন্টাি)জটই )ও)ফ্রান্সজক)২)নমন ন্টাি)জটই )

নেজত)সন্মত)িন্ট।) 

))৬ )কযাথন ক)এবিং)জপ্রাজটস্টযান্ট)নমেিানররা)চীজির)সব েে)অবাধ)নবচরজণর)অনধকার)অেেি)

কজর।) 

))))চুক্তি) বযবস্থান্ট) অিুপ্রজবজের) িজ ) চীজির) স্বাধীিতা) ও) সাব েপজভৌম ) নবিি) িন্ট।) িিংকিং)

নহ্মিটেজের) িাজত) চজ ) যাওন্টান্ট) চীজির)আলন ক)অখিতা)আঘাতপ্রাপ্ত) িজন্টনি ।) তািাো,)

চুক্তি) বযবস্থার)িজ )চীি) নবজেেী)পজণযর)উপর)শুল্ক)ধায ে)করার)অনধকার) িানরজন্টনি ।)চীজি)

বসবাসকারী)নবজেেী)িাৃনরকজের)জিজে)অঅনত)আলন ক)অনধকার )স্বীকার)কজর)নিজত)এবিং)

নবনভন্ন)পাশ্চাতয)রারজক)অসব োজপিা)অিু হৃিীত)জেে -এর)ময োো)নেজত)চীি)বাধয)িজন্টনি ।)এ)

সবই) নি ) চীজির) স্বাধীিতা) ও) সাব েজভৌমজ র)পনরপন্থী।) ১৮৪২) নিঃ) জথজক) ১৮৪৪) নিঃ) মজধয)

নহ্মজটি,)ফ্রান্স)ও)আজমনরকা)যুিরার)চীজির)েবূ ে তার)সূজযাজৃ)কতকরুন )সুনবধা)আোন্ট)কজর)

নিজন্টনি ) ৪িট)অসম) চুক্তি) স্বািজরর) মজধয) নেজন্ট।) চুক্তি) বযবস্থার) সূচিার)িজ )আন্তেোনতক)

সম্পজকের)জিজে)চীজি)িেরািা)প্রথার)অবসাি)ঘজটনি ।) 

 

 

৭ )িািনকিং)চুক্তির)রুত্ব )আজ াচিা)কর।))))) 

➢ প্রথম)আনিম)যুজে) নহ্মিটেজের)িাজত)চীজির)পরােজন্টর)পর)চীজির)োসক)জেণী)কতকরুন )

অপমািেিক)েতে) নিজন্ট) নহ্মিটে)কতহ েপজির)সাজথ)একিট) অঅসম) চুক্তি )স্বাির)করজত)বাধয)

িন্ট।)এই)চুক্তি)িািনকিং-এর)সনন্ধ)চুক্তি)িাজম)খযাত।)১৮৪২)নিস্টাজব্দর)িািনকিং)চুক্তির)মাধযজম)

প্রথম)আনিম)যুজের)অবসাি)ঘজট।)এই)সনন্ধর)েতেরুন )নিম্নত্বপঃ) 

)))১ ) ইিংজরেরা)চীজির)কাি) জথজক) জমাট)২১) নমন ন্টাি) জরৌপয)ড ার)িনতপূরণ) নিজসজব) াভ)

কজর।) 

))২ )কযান্টজি)জকা-িিং-এর)একজচিটন্টা)বানণক্তেযক)আনধপজতযর)অবসাি)ঘজট।) 

))৩ )কযান্টি,)এমন্ট,) িু-চাও,) নিিংজপা,)সািংিাই—এই)পা ুঁচিট) বদর)ইিংজরেজের)কাজি)উন্মুি)

কজর)জেওন্টা)িন্ট।) 
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))৪ )িিংকিং)ইিংজরেজের)জিজে)জেওন্টা)িন্ট।) 

))৫ )েুই)তরজির)মজধয)সরকানর)নচিঠপজের)বযাপাজর)সমতা)স্বীকহ ত)িন্ট।) 

))৬ )নবজেেী)পজণযর)উপর)নিনেেি)পনরমাণ)শুল্ক)ধায ে)করা)িজব।) 

১৮৪৩)নিস্টাজব্দর)১৮ই)অজক্টাবর)িািনকিং)চুক্তির)সম্পরূক)একট)সনন্ধ-চুক্তি)চীি)ও)ইিংজরেজের)

মজধয)স্বািনরত)িন্ট।)এই)চুক্তি)Treaty of the Bouge িাজম)পনরনচত।)এই)চুক্তির)মাধযজম)নস্থর)

িন্ট)জয,) 

)))১ )আমোিীকহ ত)পজণযর)মূজ যর)উপর)৪)েতািংে)জথজক)১৩)েতািংে)শুল্ক)ধায ে)করা)িজব। 

)))২ ) নহ্মিটেরা) চীজি) অঅনত)আলন ক)অনধকার )  াভ)কজর)অথ োৎ) নহ্মিটে)কিসা রা) চীজি)

বসবাসকারী)নহ্মিটে)িাৃনরকজের)নবচার)করার)অনধকার) াভ)কজর।) 

)))৩ )ইিং যািজক)চীজি)সব োজপিা)অিু হৃিীত)জেজের)ময োো)জেওন্টা)িন্ট।) 

 

িািনকিং)চুক্তির)িজ )চীজির)স্বাধীিতা)ও)সাব েপজভৌম )নবিি)িন্ট।)িিংকিং)নহ্মিটেজের)িাজত)চজ )

যাওন্টান্ট)চীজির)আলন ক)অখিতা)আঘাতপ্রাপ্ত)িজন্টনি ।)তািাো,) চুক্তি)বযবস্থার)িজ )চীি)

নবজেেী) পজণযর) উপর) শুল্ক) ধায ে) করার) অনধকার) িানরজন্টনি ।) চীজি) বসবাসকারী) নবজেেী)

িাৃনরকজের) জিজে) অঅনত)আলন ক)অনধকার ) স্বীকার) কজর) নিজত) এবিং) নবনভন্ন) পাশ্চাতয)

রারজক)অসব োজপিা)অিু হৃিীত)জেে -এর)ময োো)নেজত)চীি)বাধয)িজন্টনি ।)এ)সবই)নি )চীজির)

স্বাধীিতা) ও) সাব েজভৌমজ র) পনরপন্থী।) ১৮৪২) নিঃ) জথজক) ১৮৪৪) নিঃ) মজধয) নহ্মজটি,) ফ্রান্স) ও)

আজমনরকা) যুিরার)চীজির)েবূ ে তার)সূজযাজৃ)কতকরুন )সুনবধা)আোন্ট)কজর) নিজন্টনি )৪িট)

অসম)চুক্তি)স্বািজরর)মজধয)নেজন্ট।)চুক্তি)বযবস্থার)সচূিার)িজ )আন্তেোনতক)সম্পজকের)জিজে)

চীজি)িেরািা)প্রথার)অবসাি)ঘজটনি ।)) 

 

৮ )িটজন্টন্টনসজির)সনন্ধর)রুত্ব )আজ াচিা)কর।))) 

➢ )))আজমনরকা) যুিরাজরর)সাজথ)চীজির) জয)ওন্টািংনেন্টা) চুক্তি)স্বািনরত)িজন্টনি )তাজত)অিযতম)

েতে)নি )জয,)১২)বির)পজর)এই)চুক্তির)পুিনব েিযাস)করা)িজব।)জিান্টাজম্পান্টার)সনন্ধর)মাধযজমও)

ফ্রান্স) চীজির) কাি) জথজক) একই) েতে)আোন্ট) কজর) নিজন্টনি ।) ইিং যাি) জযজিতু) ‘ ’সব োজপিা)

অিু হৃিীত)জেে -এর)ময োো) াভ)কজরনি ) ,)তাই)স্বাভানবক)ভাজবই)ইিং যািও)িািনকিং)চুক্তির)

পুিনব েিযাজসর)অনধকারী)নি ।)১৮৫৪)নিস্টাজব্দ)নহ্মজটি)ও)১৮৫৬)নিস্টাজব্দ)আজমনরকা)ও)ফ্রান্স)

চীি)কতহ েপজির)কাজি)চুক্তি)সিংজোধজির)োবী)োিান্ট।)প্রকহ তপজি)পাশ্চাতয)েক্তিবৃ ে)চীজির)

পা ুঁচিট)বদজর)বানণেয)করার)অনধকার)জপজন্টও)সন্তুি)িন্টনি।)তারা)সমে)চীজি)বানণেয)করজত)

জচজন্টনি ।)নকন্তু)চীিারা)জকািমজতই)এই)োবী)জমজি)নিজত)রাক্তে)িন্টনি।)িজ )নবজেেীজের)সাজথ)

চীজির)সম্পকে)নতি)িন্ট)এবিং)উভন্টপজির)মজধয)আর)একিট)যুজের)পথ)প্রেস্ত)িন্ট।) 

)))১৮৫৭) নিঃ)২৮) জে) নডজসম্বর)ইি-িরাসী) জযৌথ)বানিিী)?জের)ৃনতজত)কযান্টি)েির)েখ )

কজর)জিন্ট।)নপনকিং)আিান্ত)িওন্টার)আেঙ্কান্ট)চীিারা)একিট)সনন্ধ)চুক্তি)স্বাির)করজত)বাধয)িন্ট।)

১৮৫৮) নিঃ) েিু) মাজস) নতজন্টন্তনসজির) সনন্ধ) চুক্তি) স্বািনরত) িন্ট।) এই) চুক্তি) অিুযান্টী) চীি)

নিম্নন নখত)েতেরুন )জমজি)নিজত)বাধয)িন্টঃ) 

))১ )এখি)জথজক)পাশ্চাতয)রারবৃ ে)কূটনিনতক)সমতার)নভনত্তজত)একেি)কজর)মিী)নপনকিং-এ)

স্থান্টীভাজব)রাখজত)পারজব।) 

))২ )আরও)িতুি)েেিট)বদর)নবজেেীজের)কাজি)উন্মুি)কজর)জেওন্টা)িন্ট।) 
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))৩ )নবজেেীরা)চীজির)সব েে)নিজেজের)কিসা জের)অিুমনত)সাজপজি)ভ্রমজণর)অনধকার) াভ)

কজর। 

))৪ ) চীিা) কতহ েপি)আমোিীকহ ত) নবজেেী) পজণযর) উপর) অভযন্তরীণ) শুল্ক) পণযমূজ যর) ২.৫)

েতািংজের)জবেী)ধায ে)করজত)পারজব)িা।) 

))৫ )যুজের)িনতপূরণ)বাবে)চীি)নহ্মজটিজক)৪)নমন ন্টাি)জটই )ও)ফ্রান্সজক)২)নমন ন্টাি)জটই )

নেজত)সন্মত)িন্ট।) 

)৬ )কযাথন ক)এবিং)জপ্রাজটস্টযান্ট) নমেিানররা)চীজির)সব েে)অবাধ) নবচরজণর)অনধকার)অেেি)

কজর।)) 

 

িািনকিং)চুক্তির)িজ )চীজি)জয)ঔপনিজবনেকতার)সূচিা)িজন্টনি )িটজন্টন্টনসজির)সনন্ধর)মাধযজম)

তা)আরও)েহঢ়তর)িন্ট।)েেিট)িতুি)বদর)উন্মুি)িওন্টার)িজ )চীজির)আনথ েক)জোষণ)আরও)

বহক্তে) পান্ট।) নপনকিং) রােেরবাজর) নবজেেী) মিীর)অবস্থাি) নি ) চীজির) সাব েজভৌনমকতার) উপর)

চরম)আঘাত।)তািাো)চীজির)অভযন্তজর)নিস্টাি)নমেিানরজের)অবাধ)যাতান্টাত)চীজি)পাশ্চাতয)

সাম্রােযবাজের)পথ)আরও)প্রেস্ত)কজরনি ।) 

 

 

৯) )তাইনপিং)নবজরাজির)পটভূনম)বযাখযা)কর।)))) 

➢ ১৮৪০) নিঃ) প্রথম) আনিম) যুজের) পর) চীজি) নবজেেী) পুুঁক্তেবাজের) অিুপ্রজবে) ঘজটনি ।)

সামন্ততানিক)জোষজণর)সাজথ)নবজেেী)পুুঁক্তের)আঘাত)যুি)িজন্ট)চীজির)মািুজষর)েীবি)েুনব েষি)

কজর) তুজ নি ।)চীিা)সমাজের)অভযন্তরীণ) নবজরাধরুন )তীি্ণতর)িজন্ট)উজঠনি )এবিং)িতুি)

সিংকজটর)সহিি)িজন্টনি ।) 

)))আনিজমর)জচারাই)চা াি)চীিা)অথ েিীনতজক)বযপক)িনতেস্ত)কজরনি ।)আনিম)আমোনির)

মূ য)নিসাজব)চীি)জথজক)প্রভূত)পনরমাণ)জরৌপয)নবজেজে)চজ )জযজত)থাজক।)১৮৪০)জথজক)১৮৫০)

নিঃ)মজধয)চীি)জথজক)প্রনত)বির)ৃজে)২০) ি)জথজক)৩০) ি)জটই )মূজ যর)জরৌপয) নবজেজে)

চজ )জযত।)িুিং)নেউ)চুন্টাি)যখি)নবজরাজির)ডাক)জেি,)তখি)নতনি)আনিজমর)নবনিমজন্ট)বিজর)

 ি) ি)টাকার)স্বণ ে)ও)জরৌপয)িি)করার)েিয)নচিং)সরকারজক)তীহ্ম)ভাষান্ট)নিদা)কজরনিজ ি।) 

)))জেজের) জরৌপয) নবজেজে) চজ ) যাওন্টার)িজ ) জরৌপযমরুা) ও) তাম্রমরুার) নবনিমন্ট) মূজ য) নবরাট)

িারাক) জেখা) জেন্ট।) উিনবিংে) েতাব্দীর) জৃাোন্ট) প্রনতিট) জটইজ র) নবনিমন্ট) মূ য) নি ) ১০০০)

তাম্রমুরা।)১৮৪০)নিঃ)িাৃাে)নর)নবনিমন্ট)মূ য)জবজে)ো ুঁোন্ট)১৬০০)তাম্রমুরা।)১৮৫০)নিঃ)িাৃাে)

প্রনত) ত্বপার) জটইজ র) নবনিমন্ট) মূ য) িন্ট) ২২০০) জথজক) ২৩০০) তাম্রমরুা।) সুতরািং)আনিজমর)

জচারাচা াজির)িজ )এই) নবনিমন্ট) মূজ যর) বহক্তে) ১০০)েতািংজের) জবনে) িজন্টনি ।)কহ ষজকরা) ও)

কানরৃজররা) তা ুঁজের) মেনুর) বা) উৎপানেত) পজণযর) ম ূয) জপজতি) তাম্রমরুার) মাধযজম।) অথচ)

তা ুঁজের)জরৌপয)মরুার)মাধযজম)অথবা)জরৌপযমরুার)নবনিমন্ট)মূ য)অিুযান্টী)কর)নেজত)িত।)িজ )

কজরর)িার)অপনরবনতেত)থাকজ ও)কজরর)জবা?া)বিু ািংজে)বহক্তে)জপজন্টনি ।) 

)))প্রথম)আনিম) যুজের)পরােজন্টর)িজ ) িািনকিং) চুক্তির)েতে)অিুযান্টী) চীজির)পা ুঁচিট) বদর)

নবজেেীজের)েিয)উন্মুি)কজর)জেওন্টা)িজন্টনি ।)িজ )ঐ)বদররুন )নেজন্ট)নবজেেী)পণয)জরাজতর)

মজতা)ঢুকজত)থাজক।)নবজেষত,)নবজেেী)সূনতবস্ত্র)চীজির)বাোর)জিজন্ট)জিজ ।)চীজির)িস্তনিনম েত)

সূনতবস্ত্র)হ্রাস)পান্ট।)নকিুনেজির)মজধযই)জেেীন্ট)িস্তনেজল্পর)নবিাে)ঘটজত)থাজক।)জেেীন্ট)িস্তনেল্পী)
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ও) কানরৃজরর) কাে) িারাজত) থাজকি।) এইসব) কম েচুযত,) েীবিযুজে) পরাক্তেত) বযক্তিরা)

পরবতীকাজ )তাইনপিং)নবজরাজি)জযাৃ)নেজন্টনিজ ি।)) 

)))তবজেনেক)বানণজেযর)েিয)পা ুঁচিট)বদর,)নবজেষত,)সািংিাই)বদর)উন্মুি)িবার)িজ )চীজির)

বানণক্তেযক) ক্তিন্টাক াজপর) জকজন্দ্রর) পনরবতেি) িজন্টনি ।) ইন্টািংনস) অল ) জথজক) পনরচান ত)

তবজেনেক) বানণেয) এখি) সািংিাই) অল ) জথজক) পনরচান ত) িজত) থাজক।) নবজেেী) বানণজেযর)

জিজে)কযান্টজির)একজচিটন্টা)অনধকার) নব ুপ্ত)িবার)পর)মা )বিজির)কাজে) নিযুি)িাোর)

িাোর)জিৌকার)মাক্ত?)ও)কুন )জবকার)িজন্ট)পজেি।)ো ুঁ)জেযজিা)বজ জিি,)এই)কম েিীি)মাক্ত?)ও)

কুন জের) জথজক)তাইনপিং) নবজরাজির) জসরা)কমীবানিিী) এজসনি ।) নবজরাজির) েেুি)রুত্ব পূণ ে)

জিতা)ইন্টািং)নেউ-নচিং)এবিং)নেন্টাও)চাও-কুই)আজৃ)ইন্টািংনস)অলজ )কুন র)কাে)করজতি।) 

)))১৮৪২)নিস্টাব্দ)িাৃাে)নহ্মিটে)জিৌবানিিী)চীজির)উপকূ বতী)অলজ )ে েসুযবহনত্ত)বন্ধ)করার)

েিয)কতকরুন )রুত্ব পূণ ে)পেজিপ)েিণ)কজরনি ।)এই)সমস্ত)ে েসুয)ও)তাজের)সিীরা)

েসুযবহনত্ত) তযাৃ) কজর) উপকূ বতী) অল ) জিজে) চীজির) অভযন্তজর) চজ ) আজস।) একে )

ঐনতিানসক) মজি)কজরি)অপরাধ)েৃজতর) সজি) যিু) এইসব) বযক্তিরা) পরবতীকাজ ) নবনভন্ন)

রুপ্ত)সনমনতজত) জযাৃ) নেজন্টনি ।)মালু) নবজরাধী)তাইনপিং) নবজরাজিও)তাজের)রুত্ব পূণ ে) ভূনমকা)

নি ।) 

)))করভাজর)েেেনরত)কহ ষজকরা)কর)নেজত)অস্বীকার)করান্ট)তা ুঁরা)রােপুত্বষজের)নিেজির)নেকার)

িজন্টনিজ ি।)িজ )তা ুঁরা)েনম)জিজে)অিযে)চজ )যাি।)চীজির)স্বন্টিংসম্পূণ ে)োমীণ)অথ েিীনতর)

প্রধাি)স্তম্ভ)বন্টিনেজল্পর)ধ্বিংজসর)িজ )কানরৃজররা)জবকার)িজন্ট)যাি।)কম েচুযত))কুন ,)মাক্ত?)ও)

অপরাধ)েৃজতর)জ াজকরা)কাজের)সিংস্থাজির)েিয)ভবঘুজর)েীবিযাপি)আরম্ভ)কজরি।)নকন্তু)

চীজি)জযজিতু)আধুনিক)নেল্প)ৃজে)ওজঠনি,)তাই)তা ুঁজের)কম েসিংস্থাি)সম্ভব)িন্টনি।)এই)কম েিীি)

েনরর)মািুজষরা)একিট)মালু-নবজরাধী)নবজরাজির)েিয)ততরী)িজন্টনিজ ি।) 

))প্রাকহ নতক) নবপয েন্ট) চীজির) অথ েনিনতক) েুৃ েনত) আরও) বানেজন্ট) নেজন্টনি ।) রােপুত্বষজের)

অেিতা,) খরা,) িািা) ধরজির)কহ নষর) নবপনত্তর)িজ ) ১৮৪০-এর)েেজকর) জেজষর) নেজক)চীজি)

কতকরুন ) মারাত্মক) েুনভেি) জেখা) নেজন্টনি ।) এই) প্রাকহ নতক) নবপয েন্ট) তাইনপিং) নবজরাজির)

পটভূনমকা)নিসাজব)কাে)কজরনি ।) 

)))েুব ে )ও)েুিীনতেস্ত)মালু)োসি)তাইনপিং)নবজরাজির)পথ)প্রেস্ত)কজরনি ।)নবজেেী)আিমণ)ও)

অথ েনিনতক)অবিন্ট)োসিবযবস্থার)েুব ে তারুন )প্রকট)কজর)তুজ নি ।)তািাো)মালু)সামনরক)

বযবস্থাজতও)যজথষ্ঠ)ৃ ে)জেখা)নেজন্টনি ।)প্রথম)আনিম)যুজে)অপমািেিক)পরােন্ট)সামনরক)

বানিিীর)মজিাব )জভজে)নেজন্টনি ।)সাধারণ)তসিযরা)জিতাজের)নিজেেে)মািত)িা।)জসিাবানিিীর)

নবেহঙ্খ া)মালু)োসি)নবজরাধী)েনরর)বযক্তিজের)নবজরাি)জঘাষণা)করার)সািস)যুনৃজন্টনি ।) 

)))েনিণ) চীজি) মালু) োসজির) নভনত্ত) কখজিাই) সুেহঢ়) নি ) িা।) তািাো,) ইন্টািংসযার) েনিজণ)

ইউজরাপীন্টজের) বসবাজসর) িজ ) জসখাজি) পক্তশ্চজমর) প্রভাব) পজেনি ।) নবজেষত) নিস্টাি)

নমেিানরজের)কায োব ী)তাইনপিং) নবজরািীজের)অজিকািংজে)প্রভানবত)কজরনি ।)তািাো)এইসব)

অলজ ) োনরর) ভন্টাবি) আকার) ধারণ) কজরনি ।) সব) নমন জন্ট) েনিণ) নচজি) মালু) নবজরাধী)

সিংোজমর)একিট)জিে)প্রস্তুত)িজন্টনি ।)তাই)ো ুঁ)জেযজিা)যথাথ েই)বজ জিি,)“South China was 

the cradle of the Taiping Rebellion.”    
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১০ )তাইনপিং)নবজরাজির)প্রকহ নত)আজ াচিা)কর।)))))) 

➢ সমােনবজ্ঞািী)মািজবন্দ্রিাথ)রান্ট)তাইনপিং)নবজরািজক)বুজেোন্টা)ৃণতানিক)বপু্লব)বজ )অনভনিত)

কজরজিি।)নতনি)িরাসী)নবপ্লজবর)সাজথ)তাইনপিং)নবজরাজির)সােহেয)খুজে)জপজন্টজিি।)কারণ)তা ুঁর)

মজত)িরাসী)নবপ্লজবর)মতি)তাইনপিং)নবজরাজিরও)জিতহ )নেজন্টনি )বুজেোন্টা)জেণী)এবিং)পরবতী)

স্তজর) কহ ষকরা) নবজরাজি) অিংেেিণ) কজরনি ।) নকন্তু) আধুনিক) ঐনতিানসজকরা) মািজবন্দ্রিাথ)

রাজন্টর)এই)বিজবযর)নবজরাধীতা)কজরজিি।)তাজের)মজত,)অিােে)েতজক)ফ্রাজন্সর)মজতা)চীজি)

বুজেোন্টা)জেণী)ৃজে)ওজঠনি।)তাই)তাইনপিং)নবজরািজক)জকািমজতই)বজুেোন্টা-ৃণতানিক)নবজরাি)

নিসাজব)আখযানন্টত)করা)যান্ট)িা।) 

)))োম োি)পক্তিত)Wolfgang Frank বলেলেন, তাইপ িং পবলরালের ননতৃলের পিকটি েক্ষ করলে 

নিখা যালব নয, এই পবলরালের প্রথম সাপরর প্রায় সব ননতাই উলে এলসপেলেন িপরর নেণী 

নথলক। পবলরালের ননতৃে পবলরালের নেণীচপরত্র প্রপতফপেত কলরপেে। িপরর কৃষক, খপন 

মজরু, জেিসুু প্রভৃপতরা তাইপ িং পবলরালে সাপমে েলয়পেে। জাাঁ নযুলনাও তাইপ িংলির 

ননতৃলের প্রশ্নটি  ুঙ্খনা ঙু্খভালব পবলেষণ কলর নিপখলয়লেন নয, একিে িপরর, েতায, 

জীবনযুলে  রাজজত বুজি ঈশ্বর ভি সপমপত গেন কলর প্রাপতষ্ঠাপনক বুবস্থার পবরুলে 

সিংগ্রালম অবতীণ ণ েলত নচলয়পেলেন। নযুলনা তাইপ িং পবলরালের মলযু কৃষক পবলরালের 

উ ািান খুলজ ন লয়লেন। পবলরােীরা অতুাচারী জপমিার ও জনস্বাথ ণপবলরাযী রাজ ুরুষলির 

পনেত কলরপেে। জপমর িপেে নথলক আরম্ভ কলর ঋণ ত্র ও মোজনলির কালে রপক্ষত 

যাবতীয় নপথ ত্র  ুপিলয় নফো েলয়পেে। যনীলির নথলক েুটিত রবু এোকার িপরর 

কৃষকলির  মলযু বন্টন করা েত। িপরর কৃষকরা একিা পবষয় স্পষ্টভালব অনুযাবন কলরপেে 

নয, তাইপ িংলির যাসন চীলন প্রপতটষ্ঠত েলে তালির অবস্থার উন্নপত ঘিলব। সম্রালির 

সসনুবাপেনী পবলরােীলির িমন করার উলেলযু নকান অঞ্চলে এলস উ পস্থত েলে, তারা 

প্রাথপমক বাযা ন ত স্থানীয় কৃষকলির কাে নথলক। সুতরািং এই পবষলয় সলেে ননই নয, তাইপ িং 

পবলরাে সমন্ততন্ত্রপবলরাযী সযস্ত্র কৃপষপবপ্ললবর রু   পরগ্রে কলরপেে। তাই গণপ্রজাতন্ত্রী চীলনর 

মার্ক্ ণবািী ঐপতোপসলকরা তাইপ িং পবরেলক চীলনর ইপতোলস প্রথম কৃপষপবপ্লব বলে আখুাপয়ত 

কলরলেন।  

   নয সমস্ত এোকা তাইপ িং পবপ্লবীরা িখে কলর পনলয়পেে, নসসব এোকার পনেত বা  োতক 

ভূস্বামীলির জপমগুপে ভািালি চাষীলির মলযু বন্টন করা েলয়পেে। পকয়ািংশুর িপক্ষলণ এবিং 

আনেুইওলত ভূপমকলরর োর প্রচুর  পরমালণ হ্রাস করা েলয়পেে। পকয়ািংশুর িপক্ষণ অিংলয 

তাইপ িং পবপ্লবীরা এলস ন ৌোলনার সলে সলে ভািালি চাষীরা খাজনা পিলত অস্বীকার কলরন 

এওবগ ভুস্বামীলির আক্রমণ কলর তালির বাপিঘর অপিিগ্ধ কলরন। মূেত কৃষকলির চাল র 

 পরলপ্রপক্ষলতই ১৮৬০-৬১ পরিঃ নাগাি সব ণত্র, পবলযষত, নয অঞ্চেগুপে তাইপ িংলির িখলে 

পেে, জপমর খাজনার োর হ্রাস করা েলয়পেে। নসপিক নথলক তাইপ িং পবলরােলক কৃষক 

অভুুত্থান পেসালব পচপিত করা অলযৌজিক েলব না।  

   তাইপ িং পবলরালে মাঞু্চ পবলরাযী ভূপমকা পেে গুরুে ূণ ণ। এই পবলরালের মূে েক্ষু পেে চীনলক 

মাঞু্চলির অ যাসন নথলক মুি করা। ১৮৫১ নথলক ১৮৫৩ পরিঃ মলযু তাইপ িং পবলরালের পতন 

প্রযান ননতা েুিং পযউ চুয়ান, নফিং উন-যান এবিং ইয়ািং পযউ-পচিং নয মাঞু্চ পবলরাযী নজোি 

নঘাষণা কলরপেলেন নসই নজোি জাতীয়তাবািী আিলয ণর দ্বারা অনুপ্রাপণত েলয়পেে। তাাঁরা 

তাাঁলির পবলরালে পবলিযী তাতণার বিংলযাি্ভুত মাঞু্চ যাসকলির অ িাথ ণতার কথা তুলে যলর 

পবলশ্বর িরবালর চীলনর ময ণািা ভূেুটিত করার জনু মাঞু্চলির সরাসপর অপভযুি কলরপেলেন। 
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তাইপ িং-এর জাতীয়তাবািী চপরলত্রর প্রপত আকৃষ্ট েলয়ই ওলয়ই চুািং-েুই-এর মলতা যনী 

জপমিার এবিং পয ডা-কাই-এর মলতা পবকু্ষব্ধ  জিত তাইপ িং পবলরালে নযাগ নিন।  

   তাইপ িং পবলরালের নক্ষলত্র আযুপনকতার সষু্পষ্ট প্রভাব  পরেপক্ষত করা যায়। একপিলক 

কৃষকলির কল্পরাজু ও মাঞু্চ পবলরাযী জাতীয়তাবাি প্রভৃপত প্রথাওগত যুানযারণার সলে 

 াশ্চাতু আযুপনক যারণার সিংপমেণ ঘলিপেে তাইপ িং পবলরালের মলযু। েুিং পযউ চুয়ান 

িীঘ ণপিন কুান্টলন থাকার সুবালি  াশ্চালতুর আযুপনকতা ও পরস্টযলম ণর সলে  পরপচত েন। 

তাইপ িং ননতৃলের মলযু  জশ্চমীলির উৎকষ ণ অনুসন্ধালনর একটি তাপগি পেে। একপিলক 

সামাজজক মুজি এবিং অনুপিলক আযুপনক নকৌযে আয়ত্ত করার জনু তারা সলচষ্ট পেে। 

তাইপ িং পবপ্লবীরা প্রাথপমক সাফলেুর  র নানপকিং-এ যখন তাাঁলির স্বগীয় রাজযানী প্রপতষতাে 

কলরন, তখন তাাঁরা “The Land System of the Heavenly Kingdom” নালম একটি িপেে 

প্রকায কলরন। ঐপতোপসক ইমুানুলয়ে সু এই িপেেলক “এক যরলনর তাইপ িং সিংপবযান” নালম 

অপভপেত কলরলে। এই িপেে নথলক স্পষ্ট নবাঝা যায় তাইপ িং নির মলযু সমতাপভপত্তক সমাজ 

গলি নতাোর বুা ালর একপত স্পষ্ট যারণা পেে। তাইপ িং স্বগ ণরালজু জপম ও সম্পপত্তর বুজিগত 

মাপেকানা উলেি করা েলয়পেে। উি িপেলে বো েলয়পেে, স্বলগ ণর নীলচর সমস্ত জপম স্বলগ ণর 

পনলচর যাবপতয় মানুষ একজত্রত েলয় চাষ করলব। স্বগ ণরালজুর রাজা েুিং পযউ চুয়ান পনলজলক 

যীশু পরলস্টর কপনষ্ঠ ভ্রাতা বলে নঘাষণা কলর  জশ্চমীলির সালথ চীনালির প্রায় সম য ণালয় িা াঁি 

করালনার নচষ্টা কলরপেলেন।  

   তাইপ িং পবলরােীলির সামপরক ও অসামপরক সিংগেলনর মলযু নকান নমৌপেক  াথ ণকু পেে 

না। যা াঁরা কৃপষকালয ণ অিংয পনলতন তাাঁরাই আবার সসনুবাপেনীর িাপয়ে  ােন করলতন। 

ইস্রালয়ে এ লস্টইওন েুিং পযউ চুয়ালনর সলে মযুযুলগর ইউলরাল র সামন্ততন্ত্র পবলরাযী 

সিংগ্রালমর পবপভন্ন কৃষক ননতার, যথা—ইিংেুলির জন বুে, জাম ণাপনর থমাস মুলের এবিং 

আযুপনক নচলকাললাভাপকয়া অঞ্চলের জন োস প্রমলুখর পমে খুাঁলজ ন লয়লেন। এ কথা সতু 

নয, পচলনর পবিুমান সামন্ততাপন্ত্রক সামাজজক ও অথ ণননপতক সম্পকণগুপে তাইপ িংরা নভলে 

নফেলত  ালরনপন। তথাপ  সাযারণ মানুলষর জীবন সেজতর করার জনু তাাঁরা নয আপ্রাণ 

প্রায়াস চাপেলয়পেলেন নস পবষলয় নকান সলেলের অবকায ননই।   

 

 

 

১১ )তাইনপিং)নবজরাজির)প্রাথনমক)সাি য)ও)চূোন্ত)বযথ েতা)সম্পজকে)আজ াচিা)কর।))))) 

➢ ১৮৫১)িী;)োিুন্টানর)মাজস)জকান্টািংনস)প্রজেজের)ক্তেি)নতজন্টি)োজম) অতাইনপিং) নতজন্টি)কুও )বা)

মিতী) োনন্তর) স্বৃ েরােয)প্রনতষ্ঠার) মাধযজম) তাইনপিং) নবজরাি)আরম্ভ)িন্ট।) নবজরািীরা) উত্তরমুখী)

অনভযাি) আরম্ভ) কজরি।) মালু) বানিিী) নবজরািীজের) ৃনতত্বে) করজত) বযথ ে) িন্ট।) ১৮৫১) নিঃ)

জসজেম্বর) মাজস) মালু) বানিিী) ইউিাি) েিজর) নবজরািীজের) অবত্বে) কজর।) নকন্তু) িন্ট) মাস)

অবত্বে)থাকার)পর)তাইনপিং)বানিিী)অবজরাধ)জভজে)জবনরজন্ট)এজস)পুিরান্ট)উত্তজর)অেসর)িজত)

থাজক।)এইসব)অলজ র)েনরর,)করভাজর)েক্তরেত)কহ ষকরা)তাইনপিং) নবজরািীজের)সােজর)েিণ)

কজরি)এবিং)সামন্ততি) নবজরাধী) োইজন্ট)তাজের)সজি) জযাৃ) জেি।)তাইনপিংজের)সামযনভনত্তক)

েহিিভনি)এবিং)েনররজের)প্রনত)সিািুভূনতেী )মজিাভাজবর)েিয)তা ুঁরা)নবনপ )েিসমথ েি) াভ)

কজরনিজ ি।)েনরর)মািুজষর)প্রনত)সিািুভূনত)ও)নিজেজের)আধুনিক)সামনরক)জকৌে জক)পুুঁক্তে)
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কজর)তাইনপিং)নবজরািীরা)ইন্টািংনস)উপতযকার)নবখযাত)েির)িািনকিং)েখ )কজরি।)১৮৫৩)নিঃ)

মাচে)মাজস)নবজরািীরা)িািনকিং-এ)স্বৃ েরাজেযর)রােধািী)প্রনতষ্ঠা)কজরি।) 

)))নবজরাজির) প্রাথনমক) পজব ে) নবজরািীরা) অভাবিীন্ট) সাি য)  াভ) কজরনিজ ি।) তা ুঁজের) অবাধ)

অেৃনত) মালু) োসজির) অবসাি) অনিবায ে) কজর) তুজ নি ।) নকন্তু) একে ) রােপুত্বজষর)

কম েেিতা) তাইনপিংজের) েুব োর) ৃনত) ত্বে) করজত) সমথ ে) িন্ট।) তাইনপিং) নবজরাি) েমজি) জয)

রােপুত্বষ) সব) জথজক) রুত্ব পূণ ে) ভূনমকা) নিজন্টনিজ ি) তা ুঁর) িাম) জসিং) কুজন্টা) িাি।) নতনি)

তাইনপিংজের)প্রনতজরাধ)করার)উজেজেয) নিেস্ব)তানৃজে)একিট)রনিবানিিী) ততরী)কজরনিজ ি।)

এই)বানিিী) িুিাি)বানিিী)িাজম)পনরনচত) নি ।)তাইনপিংজের)ভাবােে েজক)আঘাত)করার)েিয)

জসিং) িুিাি) বানিিীজক) িতুি)ভাবােজে ে)অিুপ্রানণত)করজত) জচজন্টনিজ ি।) নতনি)প্রচার)কজরি,)

নবজরািীরা)চীজির)প্রাচীি)ঐনতিয)ধ্বিংস)করজত)চাইজিি।)এই)বানিিী)চীজির)বযক্তিৃত)বানিিীজত)

পনরণত) িন্ট।) এর) আজৃ) জকাি) মালু) রােপুত্বষ) এ) ধরজির) বযক্তিৃত) বানিিী) ৃঠি) করজত)

পাজরনি।) চীজির) কনমউনিস্ট) পািটে) পরবতীকাজ ) তাইনপিং) নবজরাজির) মূ যান্টি) করজত) নৃজন্ট)

বজ জি,) জচিং-এর) বযক্তিৃত) বানিিীর) মজধযই) নবিংে) েতজকর) চীজি) সমরিান্টকজের) উত্থাজির)

বীে)নিনিত)নি ।) 

)))জকৌে ৃত)ভ্রানন্ত)তাইনপিং) নবজরাজির)বযররথতা)অনিবায ে)কজর) তুজ নি ।)িািনকিং)েখজ র)

পরই) নবজরািীজের) উত্তরমুখী) অনভযাি) চান জন্ট) নপনকিং) েখ ) কজর) জিওন্টা) এবিং) মালু)

রােেরবাজর)আিমণ)করা)উনচত)নি ।)নকন্তু)তা ুঁরা)তা)কজরিনি।)এিাোও)মতােে েৃ ত)েুব ে তা)

তাইনপিং) নবজরাজির) বযথ েতাজক)  রানন্বত) কজরনি ।) তাইনপিং) আেজে ে) নিস্টাি) ধজম ের) সুৃভীর)

প্রভাব) নি ।)এই)প্রভাব)অজিকজিজেই)তাও)ধম োব ম্বী) বা) জবৌেরা)ভাজ া) জচাজখ) জেজখিনি।)

আবার)িুিং)জযজিতু)নিজেজক)যীশুর)কনিষ্ঠ)ভ্রাতা)বজ )জঘাষণা)কজরনিজ ি,)জসজিতু)পক্তশ্চমীরাও)

কখজিাই) তাইনপিংজের) প্রনত) সিািুভুনতেী ) নি ) িা।) ইমযািুজন্ট ) সু) বজ জিি,) প্রকহ তপজি)

তা ুঁজের) ধনম েন্ট)আেে ে) চীিা) এবিং) নবজেেী) উভন্টজকই) সমািভাজব) নবজরাধী) কজরনি ।) তািাো,)

তাজের) সামযবােী) েহিিভনি) কিিুসীন্ট) আেে ে) অিুযান্টী) সামাক্তেক) স্তরজভজের) নবত্বজে)

নৃজন্টনি ।) নবজরািীজের) মক্তদর) ও) মূনতে) ভাোর) নবষন্টিটও) সাধারণ) মািুষ) ভাজ াভাজব) েিণ)

কজরনি।)িজ )তাইনপিংরা)চীজির)প্রাচীি)ঐনতিয)িি)করজি—প্রনতনবপ্লবীজের)পজি)এ)ধরজির)

প্রচার)চা াজিা)সিে)িজন্টনি ।) 

)))তাইনপিংজের)অন্তদ্বন্দ্ব)এবিং)জিতহ জ র)েুব ে তা)তাজের)পতজির)পথ)প্রেস্ত)কজরনি ।)১৮৫২)

নিিাজব্দ)তাইনপিংজের) েনিজণর) রাো) জিিং) ইন্টুি-োি) এবিং) পক্তশ্চজমর) রাো) নেন্টাও) চাও)কই)

যুজে) নিিত) িি।) ১৮৫৬) নিঃ) প্রাজচযর) রাো) ইন্টািং) নেউ) নচিং) একিট) েক্তিো ী) জৃাষ্ঠী) ততরী)

কজরনিজ ি।) ইন্টািং-এর) প্রভাব) খব ে) করার) েিয) উত্তজরর) রাো) ধিী) েনমোর) ওজন্টই) চািং) িুই)

নিজের)এ াকার)ধিী)বযক্তিজের)নিজন্ট)একিট)জৃাষ্ঠী)ততরী)কজরি।)এমি)অবস্থান্ট)িুিং)নেউ)চুন্টাি)

ওজন্টই-এর)প্রভাবাধীি) িজন্ট)পজে।) ইন্টািং)এর)উত্থাজি)ওজন্টই)ঈষ োনন্বত)িজন্টনি ।) নতনি) ১৮৫৬)

নিঃ)ইন্টািং)ও)তার)জৃাষ্ঠীভুি)অন্তত)সাত)িাোর)েিজক)িতযা)কজরি।)তাইনপিং)জের)কাজি)এিট)

নি )একিট) নবরাট) নবপয েন্ট।)একই)বিজর) জৃাষ্ঠীদ্বজন্দ্বর)ি শ্রুনতজত)ওজন্টই) নিিত)িি।)এুঁজের)

মহতুযর)পর)জিতহ জ র)সিংকট)তাইনপিং)নবপ্লবীজের)েবূ ে )কজরনি ।) 

)))তাইনপিং) ভাবােে ে) ও) েীবিযাপজির) অসিং গ্নতা) তাইনপিংজের) বযথ েতার) অিযতম) কারণ।)

তাইনপিং)ভাবােে ে)অিুযান্টী)এক)পুত্বজষর)একেি)স্ত্রী)রাখার)নবধাি)নি )নকন্তু)িমতা াজভর)পর)

বিু)তাইনপিং) জিতাই)প্রচুর)সিংখযক)উপপত্নী)রাখজত)শুত্ব)কজরি।)তাইনপিংরা)মতােজে ের) নেক)

জথজক)বযক্তিৃত)সম্পনত্ত)উজেজের)পিপাতী) নিজ ি।)তা ুঁরা)সমতানভনত্তক)একিট) ভূমুবযবস্থা)

ৃজে)তু জত)জচজন্টনিজ ি।)নকন্তু)বাস্তজব)জিতহ জ র)একিট)বে)অিংে)প্রচুর)সিংখযক)ভূসম্পনত্তর)
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মান ক)িজন্টনিজ ি।)জয)আেে ে)িাোর)িাোর)েনরর)কহ ষকজক)তাইনপিং) নবপ্লজবর)প্রনত)আকহ ি)

কজরনি ,)জসই)আেে ে)জথজক)জিতাজের)নবচুযনত)তাইনপিংজের)ভাবমূনতে)িি)কজরনি ।) 

)))সাধারণ)মািুজষর)মজিাবজ র)ওপর) নিভের)কজর)একিট) জযৌথ)উজেশুজক)বাস্তবানন্টত)করার)

কম েসচূী)জথজক)িজম)তাইনপিংরা)নবচুযত)িজন্টনিজ ি।)নিজেজের)নবক্তেত)এ াকার)ওপর)তাজের)

কতহ ে )বোন্ট)রাখার)উজেজেয)তাইনপিং)বযবস্থা)একিট)রােনিনতক-সামনরক)বযবস্থান্ট)পয েবনসত)

িজন্টনি ।) েনি) ৃণ) আজদা জির) মাধযজম) তাইনপিংরা) মধয) চীজির) নবস্তীণ ে) এ াকা) েখ )

কজরনি ।)সাম্রক্তেযক)বানিিী)জয)মূিুজতে)ঐ)অল )আিমণ)কজরনি ,)জসই)আিমি)প্রনতজরাধ)

করার)িমতা)তাজের)নি )িা।)স্বতঃস্িুতে)ৃণপ্রনতজরাজধর)অভাব)রােেক্তির)পজি)অভুযত্থাি)

েমজির)কাে)অজিকটাই)সিে)কজর)তুজ নি ।)) 

 

 

 

১২ )তাইনপিং)রাজেয)মনি াজের)অবস্থাি)সম্পজকে)আজ াচিা)কর।)))))))))))))))) 

➢ প্রাচীি)চীিা)সমাজে)িারীজের)অবস্থাি)সব েোই)পুত্বজষর)িীজচ)নি ।)মাও)জস)তুিং)ন জখনিজ ি,)

চীজির) েিসাধারজণর) ৃ ান্ট) নতিিট) িা ুঁস) েনেজন্ট) আজি) নকন্তু) জমজন্টজের) আজি) চারিট—

রােনিনতক)কতহ ে ,)জৃাষ্ঠীর)কতহ ে ,)ধমীন্ট)কতহ ে )এবিং)স্বামীর)কতহ ে ।)সম্পনত্তর)উপর)িারীজের)

জকাি) অনধকার) নি ) িা,) নি ) িা) পানরবানরক) বা) জৃাষ্ঠী) েীবজির) সজি) সম্পনকেত) জকাি)

রুত্ব পূণ ে)নবষজন্ট)মতামত)জেওন্টার)অনধকার।)েন্ম)জথজক)মহতুয)পয েন্ত)চীজির)িারীজের)েীবি)

বা ুঁধা) থাকত) একটার) পর) একটা) কতহ েজ র) দ্বারা।) তাইনপিং) নবজরািীরা) অতীত) ইনতিাজস)

িারীেীবজির) এই) োসজ র) ধারাবানিকতা) নিন্ন) কজর) িতুিভাজব) সমাে) ৃোর) কথা)

জভজবনিজ ি।) তারা) পনততাবহনত্ত) নিনষে) কজরি,) নিনষে) কজরি) নববাজির) সমন্ট) িারীজের)

জবচাজকিার) প্রথা।) তা ুঁরা) জঘাষণা) কজরনি ) িারী) ও) পুত্বজষর) সম্পকে) এজক) অপজরর) উপর)

আনধপজতযর)নভনত্তজত)িন্ট,)বরিং)পারস্পনরক)সমতার)নভনত্তজত)প্রনতিষ্ঠত।)চীজির)ইনতিাজস)এই)

নবপ্লবী)আইজির)রুত্ব )অপনরসীম।)িতুি)আইি)অিুযান্টী)চীিা)িারীরা)রারীন্ট)পরুীিান্ট)বসা)ও)

পুত্বষজের) মজতাই) অসামনরক) ও) সামনরক) পজে) আসীি) িজত) পারজতি।) বস্তুত) তাইনপিং)

বানিিীজত)িারী)জযাোজের)পহথক)ভাৃ)নি ,)যারা)পুত্বজষর)মজতাই)সিংোজম)অিংে)নিত।)িতুি)

রার)বিুনববাজির)পনরবজতে)এক)নববাি)প্রথা)চা ু)কজর।)ধষ েজণর)োক্তস্ত)নি )মহতুযেি।)পাশ্চাজতয)

জযমি)চাজচে) নৃজন্ট) নববাি)করার)প্রথা)আজি,) িঠক)জসই)ধরজণর) নববাি)অিুষ্ঠাি)িতুি)বযবস্থান্ট)

চা ু)িন্ট।)) 

 

 

১৩) নিজন্টি)নবজরাি)সম্পজকে)একিট)টীকা)জ খ।)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

➢ নিজন্টি) নবজরাজির)সমন্টকা ) ১৮৫৩) জথজক) ১৮৬৮।)উত্তর)চীজি) ইন্টািং) নস) িেীর)আববানিকা)

অল )জথজক)পীত)িেী)পয েন্ত)নবস্তহত)সমত ভূনম)নি )নিজন্টি)নবজরািীজের)নবচরণ)জিে।)এই)

ভূখি)োি্টুিং,) নকন্টািংসু,)আিিুই)ও)জিািািা)প্রজেজের)সীমান্তবতী)অলজ )অবনস্থত)নি ।)বিু)

বির)ধজর)তারা)মালু)জসিাবানিিীজক)জঠনকজন্ট)রাখজত)সিম)িজন্টনি ।) 

)))নিজন্টি) নি ) কহ ষকজের) একিট) রুপ্ত) সনমনত।) সম্ভবতঃ) এিট) নি ) অজশ্বত) পদ্ম ) সনমনতর)

অিযতম) োখা।) )অনিজন্টি ) কথািটর) অথ ে) Sacred Scrolls।) এর) দ্বারা) সনমনতর) মূ ) সামনরক)
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এককরুন জক) জবা?াজিা) িত।) এই) তাইনপিং) নবজরাজির) সমসামনন্টক) নি ।)আর) জযজিতু) মালু)

োসজকরা) তাইনপিং) নবজরাি) েমজির) েিয) অজিকটা) জবনে) সমন্ট) বযন্ট) কজর,) তাই) নিজন্টি)

নবজরািীজের)জবে)নকিু)বির)ধজরই)েক্তিো ী)মালু)বানিিীর)জমাকানব া)করজত)িন্টনি।) 

)))E.J.Hobsbawm পনলয়ন আলোেনলক “সামাজজক িসুুতা”-র সলে তুেনা কলরলেন। পকন্তু 

এই আলোেলনর একটি সুপনপিণষ্ট রাজননপতক চপরত্র পেে। ১৮৫৬ সালে পনলয়ন িে পতরা 

পমপেত েলয় একটি মাঞু্চ পবলরাযী, রাজবিংয পবলরাযী নঘাষণা লত্র স্বাক্ষর কলর। নসই নঘাষণায় 

পবলিযী বব ণর মাঞু্চ রাজলের উৎখাত কলর “মোন োন রাজু” গলি নতাোর জনু আলোেলন 

সাপমে েওয়ার জনু অনুগামীলির প্রপত আহ্বান জানালনা েয়। চুািং-নো-পসিং পেলেন এপি 

পবলরালের সলব ণাচ্চ ননতা। পমিং বিংলযর প্রপত আনুগতু আর মাঞু্চ পবলরাযী জাতীয়তাবািী পচন্তা 

দ্বারা তাাঁরা প্রভাপবত েন। তালির আক্রমলণর েক্ষুবস্তু পেে যনী বপণক, বৃেৎ ভূস্বামী, রাষ্ট্রযজি, 

সরকারী যসুভািার, সরকারী কায ণােয় এবিং কারাগারগুপে।  

   J.Chesneaux পেলখলেন নয, তা সলেও এই পবলরালের ননতৃে কৃষকলেণী নথলক নয়, বরিং 

গ্রালমর অনুানু স্তলরর মানুষলির মযু নথলক উলে এলসপেে, নযমন ভবঘুলর, বনুািুগ ণত মানুষ, 

নভলে নিওয়া ভািালি সসনু বা িেতুাগী সসনু, তাইপ িং পবলরােী, েবণ, নচারাচাোনকারী, 

নোিমাল র গ্রামীন  জিত এবিং সম্ভ্রান্ত  পরবালরর উেলন্ন যাওয়া সন্তান। এমনপক পকেু পকেু 

যনী বুজিরাও নগা লন পবলরােীলির সলে নযাগালযাগ রাখত এবিং তালির েুে করা জজপনষ ত্র 

জমা রাখত।  

   পনলয়ন পবলরাে  লনর বের স্থায়ী েলয়পেে। নানা কারলণ এই পবলরাে বুথ ণ েয়—১) ১৮৬৭ 

সালে তারা নগপরো িলের সনাতনী চপরত্র নেলি বি বি বাপেনী গলি নতাোর পিলক মন নিয়। 

এই সময় নথলক যতূ্রলির আক্রমলণর সামলন তালির িবূ ণেতা প্রকায েলত থালক। আলগ যখন 

নগপরো িে পেে, তখন পব লির সমলয় তারা গ্রালমর মানুলষর মলযু পমলয নযলত  ারত, তখন 

পব লির সমলয় তারা গ্রালমর মানুলষর মলযু পমলয নযত  ারত, পকন্তু এখন বাপেনী বি েওয়ায় 

তা করা সম্ভব নয়। ২)তাইপ িং পবলরালের নুায় পনলয়ন পবলরাে িমলনর নক্ষলত্রও  জশ্চমী 

যজিগুপে সামপরক  রাময ণ, অস্ত্রযস্ত্র সরবরাে এবিং অনু নানাভালব সাোযু কলরপেে। ৩) 

পনলয়ন পবলরালের বুররথতার সবলচলয় বি কারণ এই নয পবলরােীরা পনলজলির সীমাবেতা 

নভলে নবপরলয় এলস সপতুকালরর নতুন সমালজর নকান পিযা জনসমলক্ষ রাখলত  ালরপন।  

 

 

১৪) তুিংনচ পুিঃস্থাপি নক “প্রকহ ত পুিঃস্থাপি” নি ?           

➢ তাইনপিং)কহ ষক)নবজরাি)েমি)করার)জিজে)নবজরাজির)জেষ)পয োজন্ট)উন্নত)পক্তশ্চমী)অস্ত্রেস্ত্র)বে)

ভূনমকা) নিজন্টনি ।)এ) নিজন্ট)মালু)োসজকর)নেিা)জিন্ট)জয)ভনবষযজত) নবজরািী)কহ ষকজের)এবিং)

িাি) িাো) অিযািয) োনতসত্তার) মািুষজের) নিন্টিজণ) রাখজত) িজ ) পক্তশ্চমী) অস্ত্রসম্ভার) নিজন্ট)

ব ীন্টাি) িওন্টা) েরকার।) চীিা) োস্কজের) কাজি) মূ ) নবষন্ট) নি ) আধুনিক) সমরাস্ত্র,) কামাি,)

বাষ্পচান ত)জপাত)ও)উন্নত)মাজির)অস্ত্রেস্ত্র)প্রস্তুত)করজত)জেখা,)কারণ)এইসব)অস্ত্রেজস্ত্রর)বজ )

ব ীন্টাি) িজন্টই) নহ্মিটে) ও) িরাসী) তসিযরা) চীিজক) পরাক্তেত) করজত) জপজরজি।) এই) সমন্ট)

রােেক্তিজক)পুিত্বজ্জীনবত)কজর)েক্তিো ী)করার) জিজে)মূ )উজেযাৃ)েিণ)করা) িন্ট) চীি)

সম্রাট) তুিং) নচর) রাে কাজ ।) তাই) সমসামনন্টক) চীিা) পক্তিতরা) এই) প্রক্তিন্টাজক) তুিং) নচ)

পুিঃপ্রনতষ্ঠা)িাজম)আখযানন্টত)কজরনিজ ি।) 
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)))রােেক্তির)পুিত্বোজরর)নবষজন্ট)সব)জথজক)উজেখজযাৃয)অবোি)নি )একে )অতযন্ত)জযাৃয)

রােপুত্বষ) ও)আম ার।) জকন্দ্রীন্ট) স্তজর) এই) সব) েি) রােপুত্বষজের) কহ নতজ র) িজ ) চীজির)

পতজিান্মুখ) রােতানিক) কতহ ে জক) সামনন্টকভাজব) রিা) করা) সম্ভব) িজন্টনি ।) ো ুঁ) জেযজিা)

বজ জিি—পুিঃপ্রনতষ্ঠার) প্রকহ ত) কানরৃর) নিজ ি) রােধািীর) এবিং) নবনভন্ন) প্রজেজের) নকিু)

উচ্চপ্রেস্থ) কম েচারী।) পুিঃপ্রনতষ্ঠার) উজেেয) জকব মাে) পুরাতি) বযবস্থাজক) নিনরজন্ট) আিার)

মজধযই)সীমাবে)নি )িা।)নবনভন্ন)নবজরাি)এবিং)নবজেেী)েক্তির)অিুপ্রজবেজক)জকন্দ্র)কজর)চীজি)

জয)িতুি)পনরনস্থনতর)উদ্ভব)ঘজটনি ,)তা)জমাকানব া)করার)েিয)িতুি)ধরজির)কম েসূচী)জিওন্টা)

িজন্টনি ।) পুিঃপ্রনতষ্ঠার) প্রাথনমক) উজেেয) নি ) একিট) নস্থনতেী ) কহ নষনভনত্তক) সমাে) ৃজে)

জতা া।) বযয-সজঙ্কাচি) িীনতর) ওপর) রুত্ব )আজরাপ) করা) িজন্টনি ।) োসকজেিীর) অন্তভুেি)

জ াজকজের) নব াসবিু )েীবজির) জপিজি)অপবযয) বন্ধ)করার) এবিং)কহ ষকজের) বািু য) বক্তেেত)

কজঠার)েীবিযাপজির)নিজেেে)জেওন্টা)িজন্টনি ।)তজব)জমইক্তে)োপাজির)েহিান্ত)অিুসরণ)কজর)

আধুনিক)অথ েিীনত)ৃজে)জতা ার)জকাি)আন্তনরক)প্রন্টাস)চা াজিা)িন্টনি।) 

))নবজরাি)কবন ত)অল রুন )জথজক)োমীি)েিসাধারণ)এ াকা)তযাৃ)কজর)চজ ) জযজত) েূত্ব)

কজরনি ।)িজ )নচজির)নবস্তীণ ে)োমালজ )কহ নষর)বযাপক)অবিনত)ঘজট।)চীি)সরকাজরর)তরি)

জথজক)কহ নষর)উন্ননতকজল্প) নবনভন্ন)এ াকান্ট)জসচ)প্রকল্প)ৃজে)জতা ার)বযাপাজর)উজেযাৃ)জিওন্টা)

িন্ট।)কহ নষ)সরঞ্জাম)ও)বীে)জকিার)েিয)কহ ষকজের)সরকানর)ঋণ)জেবার)বযবস্থা)করা)িন্ট।)জবে)

নকিু) এ াকান্ট) খােিার) িার) কনমজন্ট) উৎপানেত) পজণযর) েে) ভাজৃর) নতি) ভাৃ) করা) িন্ট।)

সীমান্তবতী) অলজ র) পনতত) েনমরুন জক) কহ নষর) আওতান্ট) নিজন্ট) এজস) কহ নষ) উৎপােি)

বাোজিার)জিজে)উজেযাৃ)জিওন্টা)িন্ট।) 

)))তুিং) নচ) পুিঃপ্রনতষ্ঠার) জপিজি) মূ ) চান কােক্তি) নি ) কিিুসীন্ট) ভাবােে ে।) কিিুসীন্ট)

ভাবােজে ের)মূ )কথা)নি )অনধকািংে)েনমজতই)কহ ষজকর)মান কািা)প্রনতিষ্ঠত)িজব।)নকন্তু)তুিং)নচ)

সরকাজরর)কহ নষ)িীনতজত)এই)িীনত)সব েজিজে)প্রনতিন ত)িন্টনি।)এ)বযাপাজর)জে ান্ট)জে ান্ট)

এমিনক) োজম) োজম) তারতময) পনর নিত) িজন্টনি ।) নকিু) নকিু) এ াকাজত) েনমজত) কহ ষক)

মান কািা) ৃজে) উঠজ ও) তার) পনরমাণ) নি ) জবে) কম।) নকন্তু) জবে) নকিু) এ াকান্ট) জসখাজি)

কহ ষকরা)েনম) জপজন্টনি )বা) নকজিনি ,) জসখাজি)পরবতীকাজ )পুরজিা)েনমোরী) নিজর)আজস)

এবিং)ব পূব েক)কহ ষকজের)নবতানেত)কজর)েনমর)মান ক)িজন্ট)বজস।)নবজরািেনিত)অভযন্তরীণ)

সিংকজটর)পনরণনত)নিসাজব)েনমর)মূ য)হ্রাস)জপজন্টনি ।)িজ )োমালজ র)কহ নষজিেরুন )ধিী)

বযক্তিরা) প্রচুর) পনরমাজণ) নকজি) নিজত) শুত্ব) কজর।) তারা) তাজের) েনমজত) ভাোজট) কহ ষকজের)

বসান্ট;)নকন্তু)এই)ভাোজট)কহ ষকরা)েনমজত)আেীবি)চাষ)করার)ঐনতিযৃত)নিশ্চন্টতা)পান্টনি।) 

)))জয) সমস্ত) এ াকা) তাইনপিং) নবজরািীজের) কব ) জথজক) জকজে) জিওন্টা) িজন্টনি ,) জসইসব)

এ াকান্ট) তুিং) নচ) সরকার) অপুিনি েম োণ) সিংিান্ত) কায ো ন্ট ) ৃজে) জতাজ ।) এই) কায ো ন্টরুন র)

প্রাথনমক) কাে) নি ) েিজরর) ধ্বিংসপ্রাপ্ত) পা ুঁনচ ) ও) মক্তদররুন জক) পুিনি েনম েত) করা।) স্থািীন্ট)

জেনিজের)সিান্টতান্ট)েসযভািাররুন জত)পুিৃ েঠি)করার)কাে)শুত্ব)িন্ট।)কহ নষর)উন্ননতর)েিয)

এবিং)সসু্থ)োমেীবি)ৃজে)জতা ার)েিয)ে বযবস্থা)নিন্টিজণর)নেজক)িের)জেওন্টা)িন্ট।)িুজন্টই)

এবিং)ইজন্টজ া)িেীর)বিযা)নিন্টিজণর)জিজে)রুত্ব পূণ ে)পেজিপ)েিণ)করা)িজন্টনি ।) 

)))তুিং) নচ) পুিঃপ্রনতষ্ঠার) রূপকাজররা) চীজির) ঐনতিযৃত) বানণজেযর) উন্ননতর) জিজে) জকাি)

উজেখজযাৃয)পেজিপ)েিণ)কজরিনি।)উপরন্তু)বনণকজের)ওপর)ধায ে)কজরর)পনরমাণ)বহক্তে)করা)

িজন্টনি ।) অন ক্তেি )িাজম)বানণেয)শুজল্কর)অক্তস্ত )জথজক)নৃজন্টনি ।) অন ক্তেি )বাবাে)রার)জয)

নবপু )পনরমাণ)রােস্ব)আোন্ট)করত,)তার)একটা)বে)অিংে)জযত)প্রজেেরুন জত।)নবনভন্ন)নৃল্ড)

ও)বানণক্তেযক)সিংস্থা)জথজক)‘ন ক্তেি’)আোন্ট)করত)জেনি)জেণীভুি)জ াজকরা)সতুরািং)‘ন ক্তেি’)

োজন্টর) সাজথ) জেনিজেরও) জেণীস্বাথ ে) েনেজন্ট) নি ।) বানণেয) শুজল্কর) আনধকয) বানণেয)
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সম্প্রসারজণর) জিজে) বাধা) সহিি) কজরনি ।) তািাো) নেজল্পর) জিজে) েম) নবভােি) বা) উন্নত)

মাজির)প্রযুক্তি)বযবিার)সিংিান্ত)জকাি)পেজিপ)জিওন্টা)িন্টনি।) 

)))তবজেনেক)আিমণ)এবিং)তাইনপিং) নবজরাি)সি) নবনভন্ন)ৃণ-অভুযত্থাি)মালু) জসিাবানিিী) ও)

আম াতৃজির) েুব ে তার) স্বরূপ) উেঘািটত) কজরনি ।) এক) কথান্ট) মালু) রােতজির) কতহ ে )

েিসমজি) জিন্ট)প্রনতপন্ন) িজন্টনি ।) তাই) পুিঃপ্রনতষ্ঠার) কণ েধাজররা) উপ নি)কজরনিজ ি) জয)

উচ্চবৃীন্ট) বুক্তেেীবীজের) সািাযয) িাো) রােকতহ েজ র) পুিত্বোর) সম্ভব) িন্ট।) িজ ) একিট)

নবষন্টজক) জকন্দ্র)কজরই) মূ ত) তুিং) নচ) পুিঃপ্রনতষ্ঠা) সিংিান্ত)কম েসূচী) ৃজে) উজঠনি —তা) ি )

জেনি)জেণীজক)েক্তিো ী)করা।)জেনি)জেণীর)সুনবধাজথ ে,)জেনিজের)সিান্টতান্ট)এবিং)সজব োপনর)

জেনি) জেণীভুি) রােপুত্বষজের) উজেযাজৃই) পুিঃপ্রনতষ্ঠা) সিংিান্ত) পেজিপরুন ) জিওন্টা)

িজন্টনি ।) জেযজিা) মন্তবয) কজরজিি—)অপুিঃপ্রনতষ্ঠা) সিংখযাৃত,) অথ েনিনতক,) সামাক্তেক) ও)

রােনিনতক)নেক)নেজন্ট)জেনি)জেণীজক)েক্তিো ী)কজরনি  ।)জেনি)জেণী)অনধক)পনরমাজণ)

েনম) িস্তৃত) কজরনি ।) নকন্তু) ) জসই) অিুপাজত) কহ ষকজের) অবস্থা) আরও) খারাপ) িজন্টনি ।)

কহ ষকরা)ঋণভাজর)েেেনরত)িজন্ট)পজেনিজ ি।)তাজের)অবস্থার)উন্ননতর)েিয)জকাি)পেজিপ)

জিওন্টা) িন্টনি।) তািাো) নেল্প) ও) বানিেয) অবজিন ত) জথজক) নৃজন্টনি ।) নেল্প) ও) বানণেযজক)

অোনধকার) নেজন্ট) একিট) সুপনরকনল্পত)অথ েনিনতক) বযবস্থা) ৃজে) জতা ার) েিয) জকাি) প্রন্টাস)

জিওন্টা) িন্টনি।) জৃাটা) জেেেজুে) একিট) সুনবিযস্ত)কর) বযবস্থা) ) ও)আনথ েক) িীনত) ৃজে) জতা া)

িন্টনি।)কিিুসীন্ট)মতােজে ের)প্রভাব)জথজকই)সম্পেো ী) জেনির)ে ) নেজল্প)পুুঁক্তে) নবনিজন্টাজৃ)

নবমুখ) নিজ ি।) িজ ) চীজি)আধুনিক) পুুঁক্তেবাে) ৃজে) ওজঠনি।) পুিঃপ্রনতষ্ঠা) সিংিান্ত)কম েসচূী)

চীজির) অনধকািংে) সমসযারই) সমাধাি) করজত) পাজরনি।) তুিং) নচ) পুিঃপ্রনতষ্ঠা) নি ) রােতজির)

চূোন্ত) ধ্বিংস) প্রানপ্তর)আজৃ) জেনি) জেণীর) প্রভাব) বহক্তের) মাধযজম) কতহ ে ) পুিত্বোজরর) এক)

সামনন্টক)প্রন্টাস।)) 

 

 

 

 

১৫) আত্মেক্তি)আজদা জির)প্রকহ নত)ও)সীমাবেতা)সম্পজকে)আজ াচিা)কর।      

➢ তুিং)নচ)পুিঃপ্রনতষ্ঠাজক)জকন্দ্র)কজর)রােপুত্বজষরা)চীিজক)েক্তিো ী)করজত)প্রন্টাসী)িজন্টনিজ ি।)

এইসব)রিণেী )রােপতু্বজষরা)চীিজক)আধুনিক)নেল্প)দ্বারা)সমহেো ী)করার)নবজরাধী)নিজ ি।)

নকন্তু) একই) সাজথ) তা ুঁরা) মজি) কজরনিজ ি) জয) চীজির) সিাতি) রারবযবস্থা) ও) রারীন্ট) কতহ ে )

িটনকজন্ট) রাখার) েিয) পাশ্চাতয) প্রযুক্তিনবেযার) সািাযয) জিওন্টা) একান্ত) েত্বরী।) তুিং) নচ)

পুিঃপ্রনতষ্ঠার)সাজথ)সাজথই)রােপুত্বজষরা)চীজির)প্রনতরিা)বযবস্থা)সুেহঢ়)করার)েিয)আধুনিক)

প্রযুক্তিনবেযার)বযবস্থা)করজত)সজচি)িজন্টনিজ ি।)সামনরক)নেজল্পই)আধুনিক)পাশ্চাতয)প্রযুক্তির)

প্রজন্টাৃ) িজন্টনি ) সব) জথজক) জবনে।) যনেও) আত্মেক্তি) প্রক্তিন্টা) আরম্ভ) িজন্টনি ) তুিং) নচ)

পুিঃপ্রনতষ্ঠার) সমজন্ট,) তা) সজেও) উিনবিংে) েতজকর) অনন্তম)  গ্ন) পয েন্ত) চীজির) োসকজেণী)

আত্মেক্তি)বাোজিার)প্রক্তিন্টা)চান জন্টনিজ ি।) 

)))ঐনতিানসক) ইমযািুজন্ট ) সু) চীজির)আত্মেক্তি)আজদা িজক) নতিিট) পহথক) পয োজন্ট) নবভি)

কজরজিি।)১৮৬১)নিঃ)জথজক)১৮৭২)নিঃ)পয েন্ত)চজ নি )আত্মেক্তি)আজদা জির)প্রথম)পয োন্ট।)

১৮৭২) নিঃ) জথজক)১৮৮৫) নিঃ)পয েন্ত)চজ নি ) নদ্বতীন্ট)পয োন্ট।)আত্মেক্তি)বহক্তের)তহতীন্ট)পয োন্ট)

চজ নি )১৮৮৫)নিঃ)জথজক)১৮৯৫)নিঃ)পয েন্ত।) 
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)))আত্মেক্তি)আজদা জির)প্রথম)পয োজন্ট)(১৮৬১-১৮৭২ )পাশ্চাতয)প্রযুক্তির)প্রজন্টাজৃ)আজগ্নন্টাস্ত্র)

এবিং) যিপানত) নিম োজণর) ওপর) রুত্ব ) আজরাপ) করা) িজন্টনি ।) পাশ্চাতয) কানরৃরী) নবেযান্ট)

নেিােিজণর) উজেজেয) চীিা) িােজের) নবজেজে) পাঠাজিার) বজদাবস্ত) করা) িজন্টনি ।) এই)

উজেজেয)পাশ্চাতয)জেেরুন র)সাজথ)কূটনিনতক)সুসম্পকে)স্থাপজিরও)প্রন্টাস)চা াজিা)িজন্টনি ।)

প্রযুক্তিনবেযা)ও)কূটিীনতজত)চীিা)িােজের)পারেেী)কজর)জতা ার)েিয)জবে)নকিু)অিুবাে)জকন্দ্র)

ও) িতুি) নবেযা ন্ট) জখা া) িজন্টনি ।) পাশ্চাতয) জেেরুন র) সাজথ) সুসম্পকে) স্থাপজির) প্রধাি)

উজেেয)নি )োিাে)নিম োণ)ও)অস্ত্র)নিম োণ))সম্পজকে)পাশ্চাতয)জ্ঞাি) াভ)করা।)নকন্তু)তার)অথ ে)

এই)িন্ট)জয,)চীজির)তোিীন্তি)রিণেী )রােপুত্বজষর)ে )পাোচতয)সভযতার)উৎকষ ে)স্বীকার)

কজর) নিজন্টনি ।) তা ুঁরা) মজি)করজতি) একমাে) উৎকহ ি) প্রযুক্তিনবেযা) িাো)আর) জকাি) নকিুই)

পাশ্চাতয) জেেরুন র) কাি) জথজক) জেখার) জিই।) অবব েরজের) নিন্টনিত) করার) েিযই) বব েরজের)

উন্নতমাজির)জকৌে )আন্টত্ত)করা)েরকার।) 

)))আত্মেক্তি)আজদা জির)অেৃনত)িমে)এই)ধারণা)স্পি)কজরনি )জয)িমতা)ও)প্রনতপনত্তর)

মূ ) নভনত্ত) ি ) সম্পে।) একেিজক) েক্তিো ী) িজত) িজ ) সম্পেো ী) িজত) িজব।)আধুনিক)

প্রনতরিা) বযবস্থা) ৃজে) জতা ার)অতযন্ত)আবনেযক) পবূ েেতে) নিসাজব) উন্নতমাজির) জযাৃাজযাৃ,)

পনরবিি) ও) নেল্প) ৃজে) তু জত) িজব—এই) কথা) চীিা) রােপুত্বজষরা) উপ নি) কজরনিজ ি।)

১৮৭৬) নিস্টাজব্দর)জসজেম্বর)মাজস) ন )িযািং)চািং—)অচীজির)েীঘ েস্থান্টী)েুব ে তার)উৎস)োনররয ।)

িজ )আত্মেক্তি)আজদা জির) নদ্বতীন্ট)পয োজন্ট) (১৮৭২-১৮৮৫ )সামনরক)ও)প্রনতরিা) নেল্পজক)

আোনধকার) জেওন্টার) সাজথ) োিাে) নিম োণ,) জর পথ,) খনি,) জটন োি) বযবস্থা) প্রভহ নত) ৃজে)

জতা ার) জিজেও) উজেযাৃ) জিওন্টা) িন্ট।) এই) পয োজন্ট) সরকানর) মান কািাধীি) সামনরক) নেজল্পর)

পাোপানে)সরকানর)তোবধাজি)বনণকজের)বযক্তিৃত)মান কািাধীি)উজেযাৃও)ৃজে)উজঠনি ।)

োিাে) নেল্প,) কন্ট া) খনি,) বস্ত্রনেল্প,) জটন োি) বযবস্থা) প্রভহ নত) নবনভন্ন) নেজকর) ওপর) রুত্ব )

আজরাপ)করা)িজন্টনি ।) 

)))আত্মেক্তি)আজদা জির)তহতীন্ট)পয োন্টও) (১৮৮৫-১৮৯৫ )সামনরক)ও) জিৌ) নেল্প)ৃজে) তুজ )

প্রনতরিা)বযবস্থা)জোরোর)করার)নবষন্টিটজক)অোনধকার)জেওন্টা)িজন্টনি ।)১৮৮৫)নিঃ) অজবাডে)

অি)এডনমরান িট )ৃিঠত)িজন্টনি ।)১৮৮৮)নিঃ)জপইন্টািং)জিৌবৃর)ৃিঠত)িজন্টনি ।)নকন্তু)একই)

সমন্ট)এই)পয োজন্ট)িাল্কা)নেল্প)ৃজে)জতা ার)মাধযজম)োনতজক)সম্পেো ী)করার)প্রন্টাস)চা াজিা)

িজন্টনি ।) েুজটা) িতুি) ধরজণর) বানণক্তেযক) উজেযাৃ) এই) পয োজন্ট) জেখা) জেন্ট।) সরকানর) ও)

জবসরকানর)বনণকজের)জযৌথ)উজেযাৃ)এবিং)সম্পূণ ে)জবসরকানর)বযক্তিৃত)মান কািাধীি)উজেযাৃ।)

এই)নদ্বতীন্ট)ধরজির)উজেযাৃ)নি )সম্পূণ ে)িতুি)এবিং)সরকানর)তোবধাজি)বনণকজের)বযক্তিৃত)

মান কািাধীি) সিংস্থারুন র) আম াতানিক) েুিীনতর) জথজক) পহথক।) নকন্তু) এই) েুই) ধরজির)

উজেযাৃই) সম্পূণ ে) বযথ ে) িজন্টনি ।) বনণকজের) নবত্বজে) সরকানর) কতহ েপজির) নবজভেিীনত) এবিং)

বনণকজের)সিংকীণ ে)েহিিভনি)নি )বযথ েতার)প্রধাি)কারণ।) 

)))চীজির)োসকজেণী)কতহ েক)পনরচান ত)আত্মেক্তি)আজদা জির)প্রধাি)উজেেন্ট)নি )জেজের)

প্রনতরিা)বযবস্থা)েক্তিো ী)কজর)নবজেেী)আিমণকারীজের)জমাকানব া)করা।)নকন্তু)আত্মেক্তি)

আজদা িজক)জকন্দ্র)কজর)চীজি) জয)সামনরক)ও) জিৌনেল্প)ৃজে)উজঠনি )তা)চীজি) নবজেেীজের)

আোসীও) কায েক াপ) বন্ধ) করজত) পাজরনি।) আধুনিক) প্রযুক্তিনবেযার) প্রজন্টাজৃ) ৃজে) ওঠা)

অস্ত্রনেল্পরুন )নবজেেী)েক্তিবৃ েজক)আজেৌ)আতক্তঙ্কত)কজরনি।)পুজরাপুনর)রারান্টত্ত)নেল্পরুন জত)বা)

সরকানর) তোবধাজি) ৃজে) ওঠা) জবসরকানর) নেল্পরুন জত) আম াতানিক) কতহ ে ,) অেি)

পনরচা িা) বযবস্থা,) েুিীনত) ও) স্বেিজপাষণ) উৎপােি) বযবস্থাজক) বযািত)কজরনি ।) তাই) চীিা)

নেল্প) প্রনতষ্ঠািরুন ) উৎকহ ি) মাজির)অস্ত্র) ও) জিৌবির) ততরী) করজত) পাজরনি।) কুনে) বির) ধজর)
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প্রনতরিা) নেল্পজক)সুেহঢ়)করার)প্রন্টাস)চান জন্টও)চীি)তার)করে)রােয)আন্নামজক)রিা)করজত)

পাজরনি।) 

আত্মেক্তি)আজদা জির) বযররথতার) কারণ) বযাখযা) করজত) নৃজন্ট) মাকেসবােী) ঐনতিানসজকরা)

বজ জিি—আত্মেক্তি)বহক্তের)জৃাটা)প্রক্তিন্টার)মজধযই)একটা)সিোত)স্ব-নবজরানধতা)নিনিত)নি ।)

এই)আজদা জির) জিতহ জ ) থাকা) রােপুত্বজষরা) কিিুসীন্ট) মতােে ে) অিুযান্টী) অিেসর) কহ নষ)

নিভের) সামাক্তেক) নভনত্তর) ওপরই)আধুনিক) পুুঁক্তেবাে) ও) নেল্পান্টি) ৃজে) তু জত) জচজন্টনিজ ি।)

সমাজের)সামন্ততানিক)কাঠাজমাজক)অিত)জরজখ)পুুঁক্তেবাজের) নবকাে)ঘটাজিা)সম্ভব) নি )িা।)

আত্মেক্তি) আজদা জির) এই) সীমাবেতার) েিয) উিনবিংে) েতজকর) নদ্বতীন্টাজধ ে) চীি) একিট)

স্বাধীি)বুজেোন্টা)জেণী)ৃজে)উঠজত)পাজরনি।)ৃজে)উজঠনি )সাম্রােযবাে)ও)সামন্ততজির)ওপর)

নিভেরেী )একিট)মুৎসুক্তে)বুজেোন্টা)জেণী।) 

)))আত্মেক্তি)আজদা জির)সাি য) নি )সীনমত,)সামনরক) নেক) নেজন্ট)চীজির)প্রনতরিা)বযবস্থা)

সুেহঢ়) করা) সম্ভব) িন্টনি।) চীজির) আধুনিক) প্রযুক্তিনিভের) নেল্পান্টজির) প্রজচিাও) সম্ভব) িন্টনি।)

১৮৯৪-৯৫) সাজ ) োপাজির) িাজত) নচজির) জোচিীন্ট) পরােন্ট) আত্মেক্তি) আজদা জির)

সীমাবেতা)ও)েুব ে তার)স্বত্বপ)তুজ )ধজরনি ।) 

 

 

 

১৬) ১৮৯৮-এর েত নেবজসর সিংস্কার এর নপিজি আেে েৃ ত পটভূনম সম্পজকে আজ াচিা কর।   

➢ িুর)প্রনতজবেী)রার)োপাজির)িাজত)চীজির)পরােন্ট(১৮৯৫ )চীজির)ময োোিানি)ঘিটজন্টনি ।)

তেুপনর) পাশ্চাতয) েক্তিবজৃ ের) ক্তিন্টাক াপ) নচজির) সাব েজভৌম ) নবিি)কজরনি ।) জেেজক) এই)

নবপজের) িাত) জথজক) নকভাজব) রিা) করা) জযজত) পাজর) তা) নিজন্ট) একে ) কমবন্টসী) চীিা)

জেেজপ্রনমক) ভাবিা-নচন্তা) আরম্ভ) কজরনিজ ি।) এইসব) জেেজপ্রনমজকর) অনধকািংেই) নিজ ি)

িাে,)নবজেষত)যা ুঁরা)উচ্চনেিার)েিয)নবজেজে)নৃজন্টনিজ ি।)এুঁজের)মজধয)নিঃসজদজি)সবজথজক)

রুত্ব পূণ ে)বযক্তি )নিজ ি)ডঃ)সাি)ইন্টাৎ)জসি।)নতনি)১৮৯৪)নিঃ)Revive China Society নালম 

একটি রাজননপতক সিংগেন সতরী কলরন। এই সময় চীলনর সম্পিযােী ও  ুাঁজজ পত নেণীর 

আলোকপ্রাপ্ত অিংয নতুন পচন্তা ভাবনা করলত আরম্ভ কলরন। তাাঁলির উলেযু পেে পদ্বমুখী,--

একপিলক তাাঁরা মাঞু্চ-পবলরাযী রাজননপতক অভুুত্থান এিালত নচলয়পেলেন, আবার অনুপিলক 

তাাঁরা সাম্রাজুবািী পবভাজলনর োত নথলক চীনলক বা াঁচালনার নচষ্টা কলরপেলেন। এই পদ্বমুখী 

উলেযু সাযলনর তাপগলি তাাঁরা চীনলক একটি সিংস্কার আলোেলনর পিলক পনলয় নযলত ব্রতী 

েলয়পেলেন।  

   এই সিংস্কার আলোেনলক ননতৃে নিবার নক্ষলত্র সব নথলক গুরুে ূণ ণ ভূপমকা  ােন 

কলরপেলেন কািং ইউ ওলয়ই। অষ্টািয যতকীয় ইউলরা ীয় িয ণন এবিং রাজননপতক তে কািং-

নক অনুপ্রাপণত কলরপেে এবিং পতপন সচপনক ক্লাপসকুাে সাপেলতু সু জিত পেলেন। কািং চীন 

সম্রালির কালে পকেু সু াপরয কলর একটি প্রপতলবিন রচনা কলরন। ১৮৯৫ পরিঃ ২রা নম ১৩০০ 

বুজেজীবীর স্বাক্ষর সলমত প্রপতলবিনটি চীলনর রাজিরবালর  াোন েয়। এই প্রপতলবিলন চীলনর 

প্রপত আ মানজনক পযলমালনালসপকর চুজি অনুলমািন করলত পনলষয করা েয়। তাোিা, 

রাজযানী প পকিং নথলক পসয়ালন স্থানান্তরকরণ, আপথ ণক, বুাঙ্ক-বুবস্থা ও ডাক বুবস্থার সিংস্কার, 

বুজিগত উলিুালগ আযুপনক পবজ্ঞান, প্রযুজিপবিুা ও কৃপষপবিুার  েন- ােন,  রীক্ষা সিংস্কার 

প্রভৃপত পবষলয়ও সু াপরয করা েলয়পেে। ততনেজি) নেজমাজিাজসনকর) চুক্তি) অিুজমানেত) িজন্ট)
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নৃজন্টনি ।) িজ ) জকব ) সিংস্কাজরর) নবষন্টরুন ) পজে) রই ।) চীি) সম্রাট) উি) প্রনতজবেজির)

প্রনতন নপ)নবনভন্ন)প্রাজেনেক)োসিকতোজের)কাজি)পািঠজন্ট)নিজে)োনন্ট )জথজক)মিু)িি।)কািং)

তা ুঁর) প্রনতজবেজির) নবষন্টবস্তু) জেজের) নেনিত) মািুজষর) মজধয) প্রচার) করজত)  াৃজ ি) এবিং)

অনচজরই) নবপু )সাো)পাওন্টা)যান্ট।)চীজির) নেনিত)মািুষ)জেজের) নবনভন্ন)প্রাজন্ত)প্রচুর)সিংখযান্ট)

)অপাঠচি )ৃজে)তু জ ি।)এই)অপাঠচি রুন র)সেসযারা)জেজের)রােনিনতক)ও)অথ েনিনতক)

পনরনস্থনত) সমযক) অিুধাবি) কজর) একিট) সিংস্কারমুনখ) আজদা ি) ৃজে) তু জত) প্রন্টাসী) িি।)

১৮৯৬-৯৮) নিঃ)মজধয)সিংস্কাজরর)স্বপজি)েিমত)ৃঠি)করার)উজেজেয)অন্তত)২৫) িট)িতুি)

পক্তেকা) প্রকানেত) িজন্টনি ।) নকন্তু) এরুন র) মজধয) সবজচজন্ট) প্রভাবো ী) িজন্ট) উজঠনি ) অনেউ)

বাও )িাজম)পক্তেকািট।)আজরকিট)পক্তেকাও)জসই)সমন্ট)যজথষ্ঠ)েিনপ্রন্টতা)অেেি)কজরনি —

তার) িাম) অকুওজন্টি) বাও ।) এই) পক্তেকা) েুিট) নবনভন্ন) প্রজেজে) িনেজন্ট) নিিটজন্ট) থাকা)

সিংস্কারপন্থীজের) ঐকযবে) করার) বযাপাজর) সক্তিন্ট) ভূনমকা) েিণ) কজরনি ।) এই) সিংস্কার)

আজদা িজক) জিতহ োজির) বযাপাজর)কািং) ইউ)ওজন্টই) বযতীত) যা ুঁরা)রুত্ব পূণ ে) ভূনমকা)পা ি)

কজরনিজ ি)তা ুঁরা)িজ ি)ইন্টাি)িু,)তাি)নে-টিং,)ন ন্টাি)নচ-চাও)প্রমুখ।) 

)))নকন্তু) তৎকা ীি) চীজির) সিাতিপন্থী) োসকবৃ ে) এই) সিংস্কার)আজদা জির) প্রস্তুনতজক) ভা )

জচাজখ)জেজখি) নি।)তা ুঁরা)চীজির)প্রথাৃত)ঐনতিয)এবিং)সামন্ততানিক)ভাবােজে ের)বাইজর)জকাি)

সিংস্কারজক)েিণ)করজত)চািনি।)এমতাবস্থান্ট)সিংস্কারপন্থী)এবিং)সিংস্কারনবজরাধী)রিণেী জের)

মজধয) তীহ্ম) নবজরাধ) জেখা) জেন্ট।) তৎকা ীি) চীজির) নবধবা) সাম্রাজ্ঞী) ে-ুনে) যজথষ্ঠ) প্রভাবো ী)

নিজ ি।)নতনি)নিজ ি)প্রাচীিপন্থী।)তাই)নতনি)সিংস্কারপন্থী)রিণেী জের)মেত)নেজন্টনিজ ি।) 

)))সিংস্কারপন্থীরা) জেজসর)আনথ েক)বযবস্থা) জথজক)আরম্ভ)কজর) নেিাবযবস্থার) জিজে)কতকরুন )

পনরবতেি)আিার)পিপাতী) নিজ ি।) নকন্তু)জেজের)রােনিনতক)কাঠাজমা) নকরকম)িজব—তাই)

নিজন্ট) রিণেী ) ও) সিংস্কারপন্থীজের) মজধয) তীহ্ম) নবতকে) জেখা) নেজন্টনি ।) রিণেী রা) মজি)

করজতি) নচজির) প্রানতষ্ঠানিক) বযবস্থা) স্বজৃ ের) ইোন্ট) ততনর) িজন্টনি ) এবিং) তা) স্বজৃ ের) মজতাই)

অপনরবতেিীন্ট।) তা ুঁরা) বজ নিজ ি)আইজির) পনরবতেি) করার) জকাি) অথ ে) জিই,) কারণ)আইি)

সুোসি)আিজত)পাজর)িা,) সুোসিপ) নেজত)পাজরি)একমাে)বযক্তি)অথ োৎ)সাব েজভৌম)সম্রাট।)

রিণেী রা) সম্রাজটর) পনবে) িমতান্ট) নবশ্বাস) করজতি) এবিং) তা ুঁরা) সম্রাজটর) িমতা)

সীনমতকরজণর)নবজরাধী) নিজ ি।)সিংস্কারপন্থীরা)সম্রাজতর)অপ্রনতিত)িমতার)নবজরাধী) নিজ ি।)

তজব)একটা)কথা)মজি)রাখা)েরকার)জয,)সিংস্কারপন্থীরা)নকন্তু)কখজিাই)ৃণতানিক)োসিবযবস্থা)

েিণ)করার)মজতা)উন্মুি)িজন্ট)ওজঠনি।)তা ুঁরা)একিট)সািংনবধানিক)রােতি)ৃঠজির)পিপাতী)

নিজ ি,) জযখাজি) আজ াকপ্রাপ্ত) এন ট) জৃাষ্ঠীভুি) জ াজকরা) একনত) োতীন্ট) পা োজমন্ট) এবিং)

নবনভন্ন)স্থািীন্ট)এজসম্বন র)মাধযজম)োসিকাজয ে)অিংেেিণ)করজবি।) 
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