িবলাস সাম , আংিশক সমেয়র অধ াপক(Govt. Approved), ইিতহাস িবভাগ, নাড়ােজাল রাজ কেলজ

কনসাল
নেপািলয়ন

থম কনসাল পেদ অিধি ত হেয়

তার শাসন সং ােরর কাজ চালু করার জন
ও অিভ তা স

শাসিনক, অথৈনিতক ও সামািজক সং ােরর কােজ হাত দন। নেপািলয়ন
ধানত 'কাউি ল অফ

ট' এর ওপর িনভর কেরন। িতিন

ব ি েদর মেনানীত কের তার কাউি ল ক গঠন কেরন। রাজত

িপিছেয় যানিন। দ

শাসক জাগাড় করাই তার ল

কাউি ল এর সাহােয িতিন তার

েদশ ও জলা

িছল। এই কাউি েলর অিভ

অথবা জ ােকািবন হেলও িতিন

সদস েদর িতিন

ভাগ করা হেয়িছল তা অব াহত রাখা হয়।

কমচারী িনেয়াগ করা হয়। যিদও কাউি ল
পিরণত করা হয় এবং উহােদর সকল
অথাৎ নেপািলয়ন করেত িনযু

দািয়

শাসন গেড় তু লেত য বান হন। এই উে েশ িতিন কেয়কিট ব ব া

শাসকগণ ক িনবািচত করার পিরবেত সরাসির কনসাল কতৃ ক িনযু

া েক য 83 িডপাটেমে

শাসিনক দ তা
দন। এই

রশাসনেক শি শালী কেরন।

নেপািলয়ন সব থম এই ক ীভূ ত
যু েগ

েপ নেপািলয়েনর সং ার

িলর িনবাচন

হণ কেরন।

করার ব ব া করা হয়; িব েবর

িতিট িডপাটেমে

ি েফ নােম এক

ণীর

থা বহাল রাখা হয়, তথািপ সই িল িনছক পরামশ সং ায়

মতা ি েফ , সাবি েফ ও ময়েরর হােত ন

করা হয়, যােদর

করা হত। নেপািলয়েনর ক ীকরণ নীিত ফরািস জনগেণর অকু

থম কনসাল

সমথন লাভ কের,

কারণ তার দ তা স ে জনগেণর কােনা সে হ িছল না।
নেপািলয়েনর ধমীয় সং ার িবেশষ

পূ ণ।

াে

রামান ক াথিলক চােচর িবেশষ

ভাব ও সমথন িছল। যিদও

নেপািলয়েনর মেধ ধেমর কান প গাঁড়ািমিছল না, তথািপ িতিন পােপর সিহত স াব াপেন য বান িছেলন ,কারণ
তখনও ি

ান

জগেত পােপর যেথ

নিতক

ভাব ও

িতপি

িছল।

িনেজেক শি শালী কের তু লবার জন

নেপািলয়ন যাজক স দােয়র সমথন লােভ উদ ীব হেয় উেঠিছেলন। িব ব কােল রিচত 'Civil Constitution of the
Clergy'

ব

লাকেক অস

কেরিছল। 1802

ি

াে

নেপািলয়ন পােপর সে

এক চু ি েত আব

হন। এিট

'Concordat' বা মীমাংসা নীিত নােম পিরিচত। এই চু ি র শতানু সাের১) সকল িবশপেক পদত াগ করেত হয়, যারা অস ত হেয়িছল তারা পাপ কতৃ ক পদচু ত হয়।
গা ীেত িবভ

করা হয় এবং 10 জন আচিবশপ িনযু

২) যাজকেদর উপর িবশপেদর আিধপত

া েক প াশিট যাজক

করা হয়।

িতি ত হয় এবং যাজকগণ সরকােরর বতনেভাগী ত পিরণত হয়। িক

িব েবর সময় িগজার য সকল স ি বােজয়া করা হেয়িছল তা িগজােক

ত াপণ করা হেলা না।

৩) রামান ক াথিলক ধম অিধকাংশ ফরািসেদর ধম বেল ীকৃত হয়, িক অন ান ধমাবল ীেদর ধমীয় াধীনতা ীকৃত হয়।
নেপািলয়ন রিচত আইন িবিধ(Code Nepoleon) নেপািলয়ন কতৃ ক
কিমিট িনেয়াগ কের িনেজর ত াবধােন িতিন এই আইন
জিটলতা হেত মু

ও সু িবন া । ধমিনরেপ

ভৃ িত িব েবর আদেশর উপর িভি

রা , ধমীয়

িল িবিধব

বিতত সং ার

েলার মেধ অন তম সং ার। ব

কেরিছেলন।

িট সে ও তারা আইন

িল িছল

াধীনতা ,আইেনর চােখ সকেলর সমতা ,কৃষেকর মািলকানা

কের িতিন আইন িল িলিপব

কেরন। তাঁর আইন িল য

হেয়িছল তােত সে হ নই।
Sem-IV: Paper-CC 9 (The French Revolution & Nepoleon Bonaparte), Unit 6.

াে র পে

ম লজনক

িবলাস সাম , আংিশক সমেয়র অধ াপক(Govt. Approved), ইিতহাস িবভাগ, নাড়ােজাল রাজ কেলজ
ষাড়শ লু ই এর আমল থেক
শাসনযে র

াে র অথব ব া এেকবাের ভেঙ পেড়। নেপািলয়ন জানেতন য

াণশি । এজন িতিন

১) নেপািলয়ন সরকাির দ র

অথব ব া হল

াে র অথব ব া ক গড়ার কােজ হাত দন।

িলেত ব য় সংেকােচর িনেদশ দন। িতিন

য়ং সরকাির বােজট পরী া কের িবিভ

খােত

ব েয়র হার ি র কের দন।
২) িতিন অথ দ রেক দু ভাগ কের রাজ

দ র ও অিডট দ র গঠন কেরন। অিডট িবভাগ সরকাির ব েয়র িহেসব

পু ানু পু ভােব পরী া করত। নেপািলয়ন অিডট িরেপাট

িল পাঠ করেতন। য সকল দ েরর ব য় স েক িরেপাট

সমােলাচনা থাকত, িতিন সই দ রেক সতক কের িদেতন।
৩) নেপািলয়ন ফরািস জনসাধারণেক বু িঝেয় দয় য, সরকারেক কর আদায় দওয়া
িনয়িমতভােব কর আদােয়র ব ব া কেরন। িতিন সকল

িত নাগিরেকর কতব । িতিন

কার বাড়িত কর রািহত কের কেয়কিট িনিদ

কর আদােয়র

িনয়ম কেরন।
৪) িতিন আয় কর বাবদ 660 িমিলয়ন িমিলয়ন
আদায় করা হত। িতিন

ত

কেরর বদেল পেরা

মেদর উপর এবং তামােকর ওপর

াঁ আদােয়র ব ব া কেরন। এছাড়া ভূ িম রাজ

ভৃ িত অন ান কর ও

কেরর িদেক বিশ আ হ দখান। িতিন মদ ও িসডার বা আেপেলর

চাপান। িতিন চু ি

কর ও চালু কেরন। িনয়িমত কর আদােয়র ফেল এবং ব য়

সংেকাচেনর ফেল সরকােরর অথ সংকট দূ র হয়।
৫)

নেপািলয়ন িনয়ম কেরন য

ােদিশক সভা

িল জনসাধারেণর কাছ থেক কর আদায় করেত পারেব না। ক ীয়

সরকােরর কমচারীরা সরাসির কর আদায় করেব।
৬) নেপািলয়ন1800 ি

াে

'ব াংক অফ

া '

াপন কেরন। 30 িমিলয়ন

াঁ মূ লধন িনেয় এই ব াংক

াপন করা হয়।

এই ব াংক থেক 6 % হাের অথ ঋণদােনর ব ব া করা হয়। এই ব াংেকর সাহােয মু া ব ব া সংগঠন এবং ব বসাবািণেজ র উ য়ন করা স ব হয়। ব াংক অফ

া

৭)

কৃিষ ও িশে র উ িত ঘেট। িশ

নেপািলয়েনর অথ সং ােরর ফেল

িজিনসপে র দাম কমার ফেল লােকর
এ েচ

াে
ি

নাট ছাপােনার অিধকার পায়। নেপািলয়ন ধাতু র মু া

িফের আেস। নেপািলয়ন

াপন কের ফাটকা ব ব ােক িনয় ণ করা হয়। িক

শষ পয

াে

বতন কেরন।

উৎপাদন ব ব া ক জারদার করা হয়।

িনেজও নােম

ণমু ার

বতন কেরন।

ক

তার িনর র যু ে র চােপ তার অথনীিত ব ব া

ভেঙ পেড়।
িশ া

ে

সং ার সাধন নেপািলয়েনর অপর এক উে খেযাগ অবদান। িশ ার উ য়েনর জন ব

মাধ িমক িবদ ালয়

িতি ত হয়। ব

নেপািলয়েনর িশ া নীিতর

কািরগির িবদ ালয়

ািপত হয়। তাঁর আমেল ফরািস ভাষার

াথিমক ও

সার ও সমৃ ি

ঘেট।

ধান উে শ িছল অনু গত নাগিরক সৃ ি করা। তার উে শ িছল য িশ কগণ কত িল মূ ল

আদশ অনু সরণ কের ছা েদর মেধ রাে র
অনু যায়ী িশ াব ব া িনয়ি ত হয় তার জন
সু িনয়ি ত করার জন বািণজ সং া

িত আনু গেত র মেনাভাব স ার করেবন। সম

াে র িব িবদ ালয়(University of France)

কতক িল আইন িবিধব

িন ি র জন কত িল বািণজ আদালত

দেশ যােত একই নীিত

াপন করা হয়। িক

ািপত হয়। ব বসা-বািণজ

করা হয়। বিণকেদর মেধ ব বসা সং া
এই আইন

বাদ-িবস াদ

িল সু িবধাজনক না হওয়ায় একািধকবার

স িল সংেশািধত হয়।
Sem-IV: Paper-CC 9 (The French Revolution & Nepoleon Bonaparte), Unit 6.

িবলাস সাম , আংিশক সমেয়র অধ াপক(Govt. Approved), ইিতহাস িবভাগ, নাড়ােজাল রাজ কেলজ
নেপািলয়ন রাে র সবা ও অন ান যাগ তার পু র ােরর জন িলিজয়ন অব অনার(Legion of Honour) নােম এক
উপািধর

বতন কেরন। য

খতাব লাপ কের স
স াট পদ

ে

সামািজক সাম

িত ার জন 1789 ি

ে 'িলিজয়ন অব অনার' খতাব

াে

সংিবধান সভার সকল

ারা সাজােত চান। এজন গণ মান ব ি েদর এই

খতাব িদেয় নেপািলয়ান নতু ন অিভজাত ও তির কেরন। সামািজক সােম র কথা িতিন
রা াঘাট ও পু ল িনমাণ কেরন। 229 িট সামিরক রা া ও ইতািলর সে

রতে র

ে

ভু েল যান। িতিন

রতে র িব ে

িতবাদ

জাদু ঘের পিরণত কেরন।

িতি ত হয়। 'কনসু েলেটর' শাসনকাল এ নেপািলয়ন
ি

াে

মতার একমা অিধকারী বেল ঘাষণা কেরন।

িতিন সাবেভৗম জনগেণর

িনয় ণাধীেন রাখা হয় এবং পূ বতন অিভজাত স দােয়র
এিট অন ীকায য, নেপািলয়েনর সং ার

কৃতপে

হয়; মানু েষর জীবন ও ধনস

ীকৃত হয়। এককথায় নেপািলয়ন

েপ পিরণত করা হয়;

সংবাদপ

িল ক রাে র স ূ ণ

েল এক নতু ন অিভজাত স দায় সৃ ি করা হয়। িক তা সে ও

িল িছল গঠনমূ লক এবং িতিন

াে র শাি

ও শৃ লা িফিরেয় আনেত সমথ
াে

রাহাজািন

ি সু রি ত হয়; জনকল াণমূ লক কমসূ িচ গৃ হীত হয় এবং যাগ তার মযাদার

া েক আধু িনক ভােব গেড় তু লেত

ম লজনক হেয়িছল সে হ নই, িক

সই সে

াে

য়াসী হেয়িছেলন। নেপািলয়ন রিচত আইন

নেপািলয়েনর

িত ফরািস জনগেণর গভীর আ া ও তার দ তার

িছল। একথা অন ীকায ফরািস সমােজর সকল

ণীর স দায় ক তু

ঐিতহািসক িফশার এর মেত - নেপািলয়েনর রাজ যিদও

ািয়

িত িব াস তার সাফেল র অন তম কারণ

কের িতিন জনগেনর সমথন লাভ কেরিছেলন।
াে র শাি

াে

াবলী
শাসন ব ব া ক শি শালী করার জন িক িক পদে প িনেয়িছেলন ?

৪)

নেপািলয়েনর িশ ানীিতর ল

৬)

নেপািলয়েনর সং ার এর সাফেল র কারণ িক?

েরর িভি র

ও শৃ লা িফিরেয় আনেত িতিন য

সফল হেয়িছেলন, স িবষেয় সে েহর অবকাশ নাই।

২) 'ধমীয় মীমাংসা নীিত' বলেত কী বােঝা । ৩) 'Banck of France'

িল

া ত েক ক ীয় করেনর চ াও

লাভ কিরেত পােরনাই, তথািপ

উপর তাহার অসামিরক কাযািদর সৗধ গেড় উেঠিছল। িব ব িব

নেপািলয়ন

সবা ক

িতিনিধ িহেসেব িনেজেক রাে র সকল

হেয়িছেলন। ডিভড থমসেনর ভাষায়- "Bonaprate disciplined France and established order".

১)

ব উদ ান

াে র সেনট তারঁ এক আ াবাহী যে পিরণত হয়; িশ া রা ীয় িবভােগ

পিরণত হয়, িশি ত স দায় ক রাজতে র সমথক

হয়। আসেল নেপািলয়েনর

াে

প ফরািস িব েবর সূ পাত হেয়িছল। এর ফেল বু রেবাঁ রাজবংেশর

রত

মতার অিধকারী হেয় উেঠিছল। 1808

াে র পে

ব

া কমমু খর হয়।

েল স াট নেপািলয়েনর

ও লু টতরাজ ব

া

যাগােযােগর জন আ স পবেতর িগিরপথ িদেয়

দু িট রা া তার আমেল িনিমত হয়। লু ভর জাদু ঘর ক নেপািলয়ান িবে র

বু রেবাঁরাজবংেশর

কার উপািধও

বতন কের নেপািলয়ন িব েবর সাম নীিত ক ভােঙন। আসেল

হেণর পর নেপািলয়ন তার দরবার নতু ন অিভজাতেদর

, াসাদ িনিমত হয়। সম

কার

ক, কেব, কন িনমাণ কেরন ?

কী িছল ? ৫) 'Legion of Honour' কী ?
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