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জাবতি প্রথা বা মুঘল ভূ তমরাজস্ব বযবস্থা
মুঘল আমলে প্রায় সমগ্র ভারি তবস্তৃি শাসণ ও রক্ষনাববক্ষন, রাবের জনকলযানমূ লক কার্য
ও রাষ্ট্রিয় প্রবর্াজবনর অবথযর ববতির ভাগই আসি ভূ তম ও কৃতিকাজ বথবক। িাই িতিিাতল
সাম্রাজয গঠবনর সবে জতিবয় আবে িৃ ঙ্খলাবদ্ধ ভূ তমরাজস্ব বযবস্থা। আর ভূ তমরাজবস্বর সংকবের
অথযই তেল সাম্রাবজযর পিন।
বাবর (১৫২৬-১৫৩০) ও হূ মায়ু বনর (১৫৩০-৪০ ও ৫৪-৫৫) সমবয় সু লিানী আমবলর
ভূ তমরাজস্ব বযবস্থা অবযাহি তেল। এর তভতি তেল উৎপাতিকা িতি িবব জতম জতরপ করর
রাজস্ব তনর্যারবনর প্রবেষ্টা িখন তেল না। িবব মর্যর্ু বগর রাবের অথযনীতির মূ ল তভতি তেল কৃতি
ও ভূ তম রাজস্ব। িাই সম্রাে আকবর ভূ তমরাজস্ব সংগ্রবহর বযাপাবর পতরক্ষানীতরক্ষা শুরু কবরন।
আকববরর তনবিযবি রাজা বোডরমল ভূ তম জতরপ কবর গুজরাবে প্রথম (১৫৮০ সাবল) িিিালা
ববদাবস্ত োলু কবরন। বোডরমবলর এই ব্যব্স্থার দ্বারা তিন র্রবনর ভূ তম ববদাবস্ত োলু কবরন।
এগুষ্ট্রে হে—জাবষ্ট্রি ব্যব্স্থা, গাল্লাব্ক্সী এবং নাসক। িবব বোডরমল কিৃক প্রব্ষ্ট্রিিি এই
বযবস্থাগুতলর মবর্য সববেবয় সু তবনযস্ত তেল জাবষ্ট্রি-বযবস্থা। ১৫৮২ সাবল বোডরমল ‘জাবষ্ট্রিবযবস্থা’ মুঘল সাম্রাবজযর ভূ তমরাজস্ব বযবস্থার তভতিবি পতরনি কলরন ও সমগ্র সামাবজয িা
প্রতিতিি হয়।
জাবষ্ট্রি বযবস্থায় কিগুতল সার্ারন ববতিষ্টয লক্ষয করা র্ায়। প্রথমিঃ উৎপাতিি িতি
অনু র্ায়ী জতমবক কবয়কতে ভাবগ ভাগ করা হয়। ‘বপালাজ’ হল প্রথম বেনীর জতম র্া সারাবের
োিবর্াগয তেল। ‘পবরৌতে’ তেল তিিীয় বেনীর জতম র্া এক বা িুই বের পতিি রাখা হি।
িৃিীয় বেনীর জতমবক বলা হি ‘েসর’ র্া তিন–োর বের পতিি রাখা হি। আর েিুথয বেনীর
জতম পাাঁে বা িার ববিী বের পতিি রাখা হি িাবক বলা হি ‘ব্ঞ্জর’। তিিীয়িঃ প্রতি তবঘা
জতম রেলক প্রতি িি বেবরর উৎপাষ্ট্রিি ফসবলর গি তনর্যয় কবর রাবের িৎকালীন দ্রবযমূ বলযর
হার অনু র্ায়ী ১/৩ ভাগ রাজস্ব প্রাপয তনর্যারন করা হি। িৃিীয়িঃ িবসযর পতরবিয নগি অবথয

রাজস্ব রােবক পতরবিাবর্র প্রথা োলু করা হয়। আকবর িার সাম্রাজযবক কবয়কতে িস্তুর বা
মূ লযবান অঞ্চবল ভাগ কবরন। প্রতিতে িস্তুবরর একই কার্য তেল। ফবল কৃিকবির বথবক রাজস্ব
আিাবয়র বক্ষবে সমিা বজায় রাখা সম্ভব হবয়তেল। জাবষ্ট্রি বযবস্থার েিুথয ববতিষ্টয হল রাজস্ব
সংগ্রবহর পদ্ধতি। রাজস্ব তবভাবগর কমযোরীগন বেবরর তনতিযষ্ট সমবয় গ্রাম পতরিিযন কবর
রাজস্ব তনদ্ধারন করি। ‘আতমন’ তেবলন রাজস্ব আিাবয়র কমযোরী। জতমর গুনমান তনর্যারন ও
পতিিজতমর পুনরুদ্ধার তেল িার প্রর্ান কাজ। িাোরা কানু নবগা, বমাকদ্দম ও বেৌর্ুরী তেবলন
রাজস্ব আিাবয়র অনযানয কমযোরী।
‘জাবষ্ট্রি বযবস্থা’ আকববরর রাজস্ব বযবস্থার প্রর্ান তভতি হবলও সমগ্র সাম্রাবজযর সমহাবর
রাজস্ব তনর্যারন সম্ভব হয়তন। ‘জাবষ্ট্রি বযবস্থা’ অনু র্ায়ী উৎপািবনর ১/৩ অংি রাজস্ব তনর্যাতরি
হবলও রেখাবন ‘নাসক’, ‘কানকুে’ ও ‘ভাওয়াতল’ (িবসযর ভাগবাতহ) বযবস্থার প্রেলন তেল
বসখাবন রাজস্ব সংগ্রবহ িারিময লক্ষয করা র্ায়।
সম্রাে জাহােীর ও িাহজাহান ভূ তমরাজস্ব সংগ্রবহর বযাপাবর বকান নিুন তনয়ম োলু কবরন
তন। িবব জাহােীর ও িাহজাহাবনর আমল বথবক ভূ তমরাজস্ব আিাবয়র বযাপাবর ইজরািারবির
ববতি গুরুত্ব বিওয়া হরিা। এরা তেবলন মর্যস্বত্ববভাগী তহসাবব কাজ করবিন। ঔরেবজববর
রাজত্বকাবল জাবষ্ট্রি বযবস্থা সম্পবকয (অতভজ্ঞ ও খুাঁতেনাতে) জানা কমযোরীর অভাব তেল। ফলে
‘নাসক বযবস্থা’ জনতপ্রয় হবয় উবঠতেল। নাসক বযবস্থানু র্ায়ী বকান একজন কৃিবকর পতরববিয
সমগ্র গ্রাম বা পরগনাবক একক র্বর রাজস্ব সংগ্রহ করা হি।
মুঘল িাসনগন কৃিকরা র্াবি করভাবর জজযতরি না হন িার জনয সিা সিকয তেবলন।
তকন্তু িাহজাহান িথা ঔরেবজববর রাজত্বকাবল জায়ষ্ট্রিরলির সমসযা ও রাজবস্বর ববাঝা
কৃিকবির ঘাবর এবস পিায় কৃিকবির মবর্য অসবতাি বিখা তিবয়তেল। র্ার পতরনতি তেল
অসংখয কৃিক তববদ্রাহ।
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