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   অষ্টাদশ শতাব্দীতত বাাংলার সমাজ,অর্থনীতত, রাজনীতত  

সপ্তদশ শততের শশষ পতবথ যখন মুঘল সাম্রাজয ক্রমশঃ দবুথল হতে পড়তিল 

এবাং অধঃপততনর তদতে এত াতিতলা তখন শদতশর মতধয স্থানীে,আঞ্চতলে, 
রাজননততে,অর্থননততে শতিগুতল মার্া তুতল দাাঁড়াতিল।শসই সমে শদতশর 

রাজনীতততত বতড়া ধরতের পতরবতথ তনর সূচনা হে।অষ্টাদশ শততে মুঘল 

সাম্রাজয ও তার রাজননততে পতরোঠাতমার ভগ্নাবতশতষর উপতর  তড় ওতঠ 

এোতধে স্বাধীন ও আধাস্বাধীন শতি শযমন:-বাাংলা, অতযাধযা, হােদ্রাবাদ, 

মহীশুর ও মারাঠাতদর রাজত্ব। পরবতীোতল এই স্বাধীন শতিগুতলতে 

তিটিশরাজ অধীনতার িত্রিাোে এতন ভারতবতষথর সবথমে েততথ ত্ব প্রততষ্ঠা 
েরতত হতেতিল।আমরা তনম্নি আতলাচনাটির মতধয তদতে অষ্টাদশ 

শতাব্দীতত বাাংলার সমাজ,অর্থনীতত, রাজনীততর ওপর আতলাচনা েরতবা। 

                         অষ্টাদশ শততে ভারতবষথ অর্থননততে, সামাতজে বা 
সাাংস্কত ততে শেতত্র পযথাপ্ত উন্নতত েরতত বযার্থ হে।রাতের ক্রমবধথমান রাজস্ব 

দাতব, অতধোতরেতদর তনপীড়ন, অতভজাততদর, জতমদারতদর ও 

ইজারাদারতদর শলাভ ও অর্থতলপ্সা, প্রততদ্বন্দ্বী সসনযতদর অতভযান, এতেতত্র 

তবচরেশীল অসাংখয ভা যাতন্নষীতদর লুঠতরাজ এতদতশর মানুতষর জীবনতে 

এতেবাতর শশাচনীে েতর তুতলতিল। 

                      শসই সমেোর ভারতীে সমাজ তিল নানারেম সবপ্রীতয 
ভরা।চূড়ান্ত দাতরতদ্রর পাশাপাতশ চূড়ান্ত ধনসম্পতি ও তবলাতসতাও তবরাজ 

েরত। এেতদতে ধনী ও েমতাশালী অতভজাতরা শভা -তবলাতসর মতধয 
মগ্ন র্াতেন, অনযতদতে তপতিতে পড়া, তনপীতড়ত ও দতরদ্র েত ষতেরা 
এতেবাতর তনঃস্ব অবস্থাে শপ াঁতি যাে।সবরেতমর অতবচার, অসাময 
তাতদরতে সহয েরতত হত। তাহতলও ঊনতবাংশ শততের শশতষ তিটিশ আমতল 



ভারততর জনসাধারতের জীবতনর দশা যা হতেতিল তার শর্তে অষ্টাদশ 

শততে ভারতবাসীর জীবন তুলনামূলে ভাতব ভাতলা তিল। 

                  অষ্টাদশ শততে ভারতীে েত তষ, োতর তর তদে শর্তে তপতিতে 

তিল। যা তিল প্রেত তপতে অচল, অনড়। উৎপাদতনর োতর তর শে শলগুতল 

শতাতধে বির ধতর স্থানু হতে পতড়তিল।েত ষে তার েতঠার পতরশ্রম তদতে 

োতর তর ত অনুন্নেনতে অততক্রম েরার শচষ্টা েতরতিল।তেন্তু তার 

তনতজর প্রাতপ্তই তিল শশাচনীেভাতব অপযথাপ্ত।রাে, জতমদার, জােত রদার, 

রাে ইজারাদার সেতলই েত ষতের োি শর্তে অতধে পতরমাতন রাজস্ব 

আদাে েতর তনত।এটি মুঘল রাতের শেতত্র শযমন সতয তিল, শতমতন সতয 
তিল মারাঠা রাজয, তোংবা তশখ প্রধান অর্বা মুঘল রাতের পরবতী 
উিরসূরীতদর শেতত্রও। 

            যতদও গ্রামগুতল তিল স্বোংসম্পেূথ এবাং বাইতর শর্তে প্রাে তেিুই 

আমদাতন েরত না এবাং শযা াতযা  বযবস্থা তিল অনুন্নত, তবুও ভারততর 

মতধয এবাং ভারততর সতে এতশো ও ইউতরাতপর  অনযানয শদতশর মুঘলতদর 

সমতে বযবসা-বাতেজযর প্রসার যতর্ষ্ট বততি শপতেতিল।শযতহতু হস্ততশতে ও 

েত তষজ উৎপাদতন ভারতবষথ শমাতের ওপর স্বোং সম্পেূথ তিল, তাই ভারত 

খুব শবতশ তবতদশী দ্রবয আমদাতন েরত না। বহুল প্রচতলত 

মতানুযােী,অষ্টাদশ শততে অনবরত যিুতবগ্রহ ও আইন শতঙ্খলার অবেততর 

োরতে শদতশর অতভযন্ততরন বযবসা েততগ্রস্থ হে।েমতাতলাভী ও তবতদশী 
আক্রমেোরীরা অতনে বাতেজযতেন্দ্র লঠুপাঠ েতর শনে।অতনে বাতেজয 
পর্ ও সুরতেত তিল না-সাংঘটিত  ডাোত দল অধুতষত তিল। বতেেরা এবাং 

তাতদর পেযদ্রবয ভততথ   াতড়গুতল তনেতমতভাতব লুঠ হতে শযত।তদপুতর 

প্রাতদতশে রাজতন্ত্র,অসাংখয স্থানীে প্রধানতদর উত্থাতনর ফতল শুল্ক আদাে 

শেন্দ্র বা শচ তে আেতিে শবতড় যাে। 

                              রাজননততে োরতেও বযবসা বাতেজয েততগ্রস্থ হে।ওই 

সব োরতে শহতরর তশেও সাাংঘাততেভাতব েততগ্রস্ত হে।অতনে সমতিশালী 



ন র,উন্নেেশীল তশেতেন্দ্র েততগ্রস্থ ও পতরতযি হে।অভযন্তরীে ও 

সবতদতশে বযবসা-বাতেজযর অবনতততত শদতশর তেিু তেিু অাংতশ তার 

সাাংঘাততে প্রভাব পতড়।তাহতলও,ইউতরাতপর বতেে শোম্পাতনগুতলর 

োজেতমথর দরুন ইউতরাতপর সতে বযবসা বাতড়।আর তার ফতল শদতশর 

অনযানয অাংতশ তেিু তেিু তশে লাভবান ও হে। োতর রী তশেী শদর 

উৎপাদনও খাতনেো তফতর আতস। 

                                ঐততহাতসেতদর মতত,মুঘল সাম্রাতজযর অবেতের এবাং 

এে তবশাল সাংখযে স্বতন্ত্র রাতজযর উদ্ভতবর োরতেই তে শদশবযাপী সামতগ্রে 

ভাতব আতর্থে অবেে শনতম এতসতিতলা,না-তে শদতশর শোতনা শোতনা অাংতশ 

বযবসা-বাতেজয, েত তষোজ ও হস্ততশে উৎপাদতনর অগ্র তত অবযাহত 

তিল,আবার শোতনা শোতনা অাংতশ তা বযাহত হতেতিল,নাতে বযবসা 
বাতেজয শোতনা বতড়া ধরতের অবেে শনতম আতসতন। আসতল প্রশ্নটি এখাতন 

উন্নতত এবাং ওখাতন অবনতত তনতে নে ;প্রশ্নটি মূলত অর্থননততে অচলবস্থা 
তনতে।আবার এই এেই দ্বতন্দ্ব এও সতয শয অষ্টাদশ ও ঊনতবাংশ শততে তিটিশ 

উপতনতবতশেতার প্রভাতবর দরুন ভারতীে রাজযগুতলতত েত তষ ও হস্ততশে 

উৎপাদতন শয অবেে শদখা তদতেতিতলা তার শর্তে েম অর্থননততে দদুথ শা 
তিল অষ্টাদশ শততের ভারতীে রাজয গুতলর েত তষ ও হস্ততশে উৎপাদতন। 

                 অষ্টাদশ শততের সামাতজে জীবন ও সাংস্কত তত তিল 

অচল,অনড়;অতীত তনভথ র।শতাতধে বির ধতর শদতশ বহুতবিতত সাাংস্কত ততে 

ঐেয  তড় উঠতলও, শদতশর সবথত্র সামাতজে ও সাাংস্কত ততে শেতত্র সমরূপতা 
তিল না।আবার সব  তহন্দ ুও সব মুসলমাতনরা স্পষ্ট দটুি সমাজ  ঠন 

েতরতন। সমগ্র শদতশর জনসাংখযার তুলনাে উচ্চতশ্রেীর মানুষ তিল 

মুতষ্ঠতমে।তাতদর সামাতজে জীবন তিল তনম্নতশ্রেীর মানুতষর সামাতজে 

জীবন অতপো অতনোাংতশই পতর্ে। 

                             তহন্দতুদর সামাতজে জীবতনর প্রধান সবতশষ্টযই হল 

জাত।চারটি বতেথর ের্া শিতড় তদতলও তহন্দরুা অসাংখয জাতততত তবভি। 



স্থানতভতদ শসসব জাততর প্রেত ততও আলাদা। জাতততভদ প্রর্া েতঠার ভাতব 

মানুষতে তবভি েতরতি এবাং সামাতজে শেতত্র তাতদর অবস্থান স্থােীভাতব 

তনতদথ ষ্ট েতর শরতখতি।সবার উপতর িাহ্মেসহ উচ্চবতেথর শলাতেরা-যারা সব 

সামাতজে সুতযা  সুতবধা, সম্মান এেিত্রভাতব অতধোর েতর বতসতিল। 

জাতত ত তনেম োনুন তিল চূড়ান্ত ভাতব েতঠার।অসবেথ তববাহ তনতষি 

তিল।শপশা পিতন্দর তবষেটি জাতত তদতেই তনেথে েরা হত।ততব শবশ তেিু 

বযাততক্রমও তিল।শযমন িাহ্মনরাও বযবসা-বাতেজযর সতে যুি তিল। 

সরোতর চােতরতত তারা শযা  তদত।তাতদর জতমদাতর ও র্ােত। শযরেম 

অতনে শুতদ্ররাও জা ততে শেতত্র সাফলয শপতেতিল।তাতদর অতনতের সম্পদ 

ও তিল, যার দ্বারা সমাতজ তারা উচ্চধমীে তক্রোেলাপ ও জাতত ত 

অবস্থান দাতব েরত।জাতত তিল এমন এেটি বতড়া মাতপর তবভাজনী শতি 

যা অষ্টাদশ শততের ভারতত অননতেযর প্রধান োরে তহতসতব উতঠ 

এতসতিতলা। 

                 জাতত ত ও মযথাদা ত তবচাতর মুসতলমতদর মতধযও েম ভা  

তিল না। যতদও তাতদর ধমথ,তাতদর ওপতর সামাতজে ঐতেযর তবষেটি শমতন 

চলাই জাতর েতরতিল। ধমীে তবতভতদর োরতে তশো ও সতুন্ন অতভজাততদর 

মতধয েখতনা েখতনা ঝ ড়া লা ততা।ইরাতন, আফ ান তুরানী ও তহন্দসু্থানী 
মুসলমান অতভযাতরা এবাং অতধোতরতেরা এতে অপতরর শচতে দতূর 

র্ােত। 

                           অষ্টাদশ শততের ভারতবতষথ পতরবার তিল 

তপতত তাতন্ত্রে।অর্থাৎ পতরবাতর শজযষ্ঠ পরুুষ সদসযতদর প্রাধানয তিল এবাং 

তার মাধযতমই উিরাতধোর শমতন চলা হত।শেরালাে অবশয নাোরতদর 

মতধয পতরবার তিল মাতত তাতন্ত্রে। শেরালার বাইতর মতহলাতদর প্রাে 

সম্পেূথরূতপ পরুুতষর তনেন্ত্রোধীন েরা হে। অষ্টাদশ শততের রাজনীতততত 

অতনে তহন্দ ুও মুসলমান মতহলাই গুরুত্বপেূথ ভূতমো পালন 

েতরন।উচ্চতশ্রেীর মতহলাতদর তাতদর  ততহর বাইতর োজ েরতত শদওো 



হততা না।ততব েত ষে পতরবাতরর মতহলারা মাতঠ ঘাতে োজ েরততন।দতরদ্র 

শশ্রেীর মতহলারা প্রােই বাতড়র বাইতর ত তে োজ েরততন। উতেশয 
পতরবাতরর আে বাড়াতনা। 

                      শিতল ও শমতেতদর এেসতে শমলাতমশা েরার অনুমতত শদওো 
হততা না। পতরবাতরর প্রধানরাই তববাতহর বযাপাতর শযা াতযা  েরততন। 

পরুুষরা এোতধে স্ত্রী রাখার অনুমুতত শপততন।ততব শসসব পরুুষ যতর্ষ্ট 

সম্পন্ন অবস্থার তিল। সাধারেত পরুুতষর এেটিই স্ত্রী র্ােত।অনযতদতে 

এেজন মতহলা তার জীবেশাে এেবারই মাত্র তবতে েরতত পারত। 

          এগুতল িাড়াও অষ্টাদশ শতেীে ভারততর দটুি বতড়া সামাতজে 

কুপ্রর্া হল সতীদাহ প্রর্া এবাং তবধবাতদর অবস্থা। সতী হল মতত স্বামীর 

তচতাে তহন্দ ুতবধবা মতহলাতে পতুর মরতত হত।বাাংলার তবতভন্ন অাংতশ এর 

পাশাপাতশ রাজপতুানা,ও উির ভারততর তেিু তেিু অাংতশ এই প্রর্া প্রচতলত 

তিল। এই সমে তহন্দ ুতবধবাতদর অবস্থা তিল খুবই েরুন। তার চলাতফরা, 
খাওো দাওো ও শপাশাে পতরিদ সব তেিুর ওপতর সবধরতের 

তবতধতনতষধ আতরাতপত হতেতিল। সাধারেভাতব আসা েরা হত শসই তবধবা 
মতহলা সাধারতের পাতর্থব সুখ পতরতযা  েরতবন।তততন শুধ ুমতত স্বামীর বা 
তার শদবতরর পতরবাতরর সেতলর শদখাতশানা তনস্বার্থভাতব েরতবন।োরে 

শসখাতনই তততন তার জীবতনর অবতশষ্ট তদন োোতবন।তবধবাতদর এই রেম 

েতঠার  জীবনযাপন অতনে সমে স্পশথোতর ভারতীেতদর হৃদে িুাঁ তে 

শযত। 

                        এবার আমরা আতলাচনা েরব অষ্টাদশ শততে বাাংলাে 

রাজননততে অবস্থা শেমন তিল এই তবষতে। প্রর্তমই বলা যাে শয মুঘল 

শেন্দ্রীে প্রশাসতনর ক্রমবধথমান দবুথলতার সুতযাত  অসাধারে শযা যতা 
সম্পন্ন দইু বযতি,মুতশথদকুতল খান ও আতলবতদথ  খান বাাংলাতে োযথত স্বাধীন 

েতর শফতলন। যতদও ১৭১৭ সাতল মুতশথদকুতল খানতে বাাংলার  ভনথর রূতপ 

তনতো  েরা হতেতিল, তেন্তু োযথত ১৭০০ সাল শর্তেই তততন বাাংলার 



োযথেরী শাসে হতে উতঠতিতলন।তখন অবশয তততন বাাংলার শদওোন রূতপ 

োযথ তনবথাহ েরততন।১৭২৭ সাতল মুতশথদকুতল খান মারা যাওোর পর তাাঁর 

জামাই শুজা-উদ-দীন ১৭৩৯সাল পযথন্ত বাাংলাতে শাসন েতরন।১৭৩৯ 

সাতলই আতলবতদথ  খান শুজা-উদ-দীতনর শিতল সরফরাজ খানতে 

তসাংহাসনচুত েতর তাতে হতযা েতরন। এই ভাতব আতলবতদথ  হতে উঠতলন 

বাাংলার নবাব। 

                                    এই ততন নবাতবর সমেোতল বাাংলাে দীঘথতদন শাতন্ত 

শতঙ্খলা ও সুপ্রশাসন বজাে তিল।এতদতশর বযবসা ও তশতের উন্নততততও এরা 
যতর্ষ্ট সাহাযয েতরতিতলন। মুতশথদকুতল প্রশাসনতে োযথেরী, ফলপ্রসূ েতর 

শতাতলন। অতনে জােত র জতমতে খাতলশা জতমতত পতরেত েতর নতুন 

েতর খাজনা আদাতের বযবস্থা েতরন। এই ভাতব বাাংলার অর্থনীতততে 

সতক্রে েতর তুলতত তততন নানা পদতেপ শনন। স্থানীে জতমদারতদর শর্তে 

এবাং বযবসােী মহাজনতদর শর্তে খাজনা আদাতের জনয নতুন েতর 

আতধোতরে এবাং ের চাষী তনতো  েতরন।তততন  তরব চাষীতদর উতেতশয 
েত তষঋেও (তচ্চতব)মঞ্জরু েতরন। যাতত তারা তাতদরতে দদুথ শা শর্তে মুতি 

পাই এবাং সমেমততা খাজনা তদতত পাতর। এইভাতব মুতশথদকুতল খান বাাংলার 

সরোরী অর্থ সম্পদ বাড়াতত সেম হন। 

                             মুতশথদকুতল খান ও তাাঁর পরবতী নবাবরা চােতরর শেতত্র 

তহন্দ ুও মুসলমান উভে সম্প্রদােতে সমান সুতযা  তদতেতিতলন। তারা 
অসামতরে উচ্চতম পদ গুতলতত এবাং সমতরে শেতত্রর অতনে পতদ বাঙাতল 

তহন্দতুদর তনতো  েতরতিতলন। খাজনা আদাতের শেতত্র ইজারাদার তনবথাচতন 

মুতশথদকুতল খান স্থানীে জতমদার ও মহাজনতদর(যারা োো ধার 

তদততন)শবতশ পিন্দ েরততন, যারা প্রধানত তিল তহন্দ।ু এই ভাতব তততন 

বাাংলাে এে নতুন ভূমযতধোরী অতভজাত শশ্রেীর শ াড়াপিন েতরন। 

                            ততন নবাতবর সেতলই উপলতি েতরতিতলন শয বযবসাতেে 

তবস্তার ও সমততি সরোর ও জনসাধারে উভতের পতেই লাভদােে।তাাঁরা 



ভারতীে, তভন্নতদশী তনতবথতশতষ সেল বতেেতদর বযবসা েতমথ উৎসাহ শদন। 

তারা শুল্ক আদাে তবভাত র প্রশাসতনে অোজ-কুোজ ও বন্ধ েতরন। এেই 

সতে তবতদশী বতেে সাংস্থাগুতলর ওপতর েতঠার তনেন্ত্রে বজাে রাখার 

তবষেটিও মার্াে রাতখন।ততন নবাবই ইস্ট ইতিো শোম্পাতনর 

েমথচারীতদর এতদতশর তনেম োনুন শমতন চলতত বাধয েতরতিতলন। অনয 
বতেেরা শয পতরমান ের তদততন, সমপতরমান ের তদতত ইস্ট ইতিো 
শোম্পাতনর েমথচারীতদরতেও বাধয েরা হতেতিল।আতলবতদথ  খান ইাংতরজ ও 

ফরাসীতদর েলোতা ও চন্দনন তর তাতদরতে োরখানা গুতলতে শতিশালী 
ও সাংস্কার েরার অনুমতত শদন তন। 

     ততব বাাংলার নবাবতদর দরূদততষ্টর অভাব তিল।তাতদর এেটি বযাপাতর 

অনবধান ও অবতহলা েততের প্রমাতেত হতেতিল। শসো হল ১৭০৭ সাতলর 

পর শর্তে ইাংতরজ ইস্ট ইতিো শোম্পাতন শযভাতব ক্রতমই সামতরে বল 

প্রতোত র প্রবেতা শদখাতিল, শসই প্রবেতা শে বাাংলার নবাবরা 
েতঠারভাতব দমন েতরনতন। ইাংতরজতদর হুমতে শদওোর প্রবেতা, দাতব 

মঞ্জরু েতরতে শনওোর প্রবেতা শেও তাাঁরা শরাধ েরার শচষ্টা েতরনতন। 

তারা এও উপলতি েরতত পাতরন তন শয ইাংতরজ ইস্টইতিো শোম্পাতন 

সামানয শোতনা বতেে সাংস্থা তিল না;বরাং শোম্পাতন তিল শস যুত র 

সবথাতপো উিত এবাং আগ্রাসী ওপতনতবতশে শতির প্রতততনতধ।বাাংলার 

নবাবতদর বাাংলার বাইতরর জ ততর সতে শযা াতযাত র অভাব এবাং 

বাইতরর জ ৎ সম্পতেথ  অজ্ঞতার োরতেই বাাংলাতে এই মূলয তদতত হতেতিল। 

                      বাাংলার নবাবরা মজবুত শসনাবাতহনী  ঠতনর তবষেটিও 

অবতহলা েতরন। এর জনযও অতনে মূলয তদতত হতেতিল। উদাহরেস্বরূপ 

বলা যাে, মুতশথদকুতল খাতনর শসনা বাতহনীতত মাত্র ২০০০ টি অস্বাতরাতহ তিল 

আর ৪০০০ জন পদাততে শসনা তিল। মারাঠাতদর বারাংবার আক্রমতে 

আতলবতদথ  খান সবসমতেই সমসযা জজথ তরত র্ােততন। শশতষ উতড়শার 

এেটি বতড়া অাংশ তাতদরতে শিতড় তদতত হতেতিল। আতলবতদথ র উিরসূরী 



তসরাজ-উদ-শদ লার তবরুতি ইাংতরজ ইস্ট ইতিো শোম্পাতন যখন যুি 

শঘাষো েতরতিল তখন শিতপাি শসনাবাতহনী না র্াোর ফতল তবতদশী 
শতির ফতল জেলাভ েরা অতনেোই সহজ হতেতিল। বাাংলার নবাবরা 
তাতদর আতধোতরে শদর মতধযও ক্রমবধথমান দনুীতত তনেন্ত্রতে বযার্থ হন। 

এমন েী তবচার তবভা ীে আতধোতরে, োজী ও মুফততরাও ঘুষ তনততন। 

তবতদশী শোম্পাতনগুতল এই দবুথলতার সুতযা  সন্পেূথরূতপ তনতেতিতলন এবাং 

সরোরী তনেম োনুন ও নীততর পতরাো েতরনতন। 

                      পতরতশতষ বলা যাে শয,উপতরউি আতলাচনাটির মাধযতম 

আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীতত বাাংলার সমাজ,অর্থনীতত, রাজনীতত সম্পতেথ  
এেটি তবশদ বেথনা শপলাম।শসই সমে সমাজ বযবস্থাে শযরেম অসাময 
শদখা ত তেতিল, অর্থননততে শেতত্র শতমনই শদখা তদতেতিতলা অচলবস্থা আর 

রাজননততে শেতত্র েমতাপ্রততষ্ঠার লড়াইতে শতমনই তিল দ্বন্দ্ব।সুতরাাং 

অষ্টাদশ শততের বাাংলা শয অতনে রেম সমসযাে জজথ তরত তিল তা 
উপতরউি আতলাচনা টি শর্তে পতরষ্কার শবাঝা যাে। 
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