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�ন�পািলয়�নর মহা�দশীয় ব�ব�া’ (Continental System)

মহা�দশীয় ব�ব�া : 1806 ি��া��র ম�ধ� সম� ইউ�রা�প �ন�পািলয়�নর
আিধপত� �িত�া হ�য়িছল। একমা� ইংল�া� �বল পরা��ম স�� তার
িব��� যু� চািল�য় যাি�ল । নীলন�দর যু�(1798) ও �াফালগা�রর �নৗ
(1805) �শাচনীয়ভা�ব পরাজ�য়র পর ফরািস স�াট �ন�পািলয়ন �বানাপাট�
ব�ুঝিছ�লন �য ‘সম�ু�র রািন’ ইংল�া��ক যু�� পরািজত করা স�ব নয়।
ইংল�া��ক হা�ত মারা’ স�ব নয় �জ�ন �ন�পািলয়ন তা�ক ভা�ত মারা’র
ব�ব�া ক�রন। অথ�াৎ িতিন ইংল�া��র অথ��নিতক �িত করার �চ�া ক�রন।
�ন�পািলয়ন ইংল�া��ক পযু�দ� করার জন� �য অথ��নিতক অব�রা�ধর নীিত
�হণ ক�রন, তা�কই মহা�দশীয় ব�ব�া বা কি��ন�াল িস��ম
(Continental System) বলা হয়।

মলূকথা : ইউ�রা�পর �কা�না ব��র ইংল�া��র �কা�না জাহাজ �য�ত পার�ব
না এবং ইউ�রা�পর �কা�না �দশ ইংল�া��র �কা�না পণ� আমদািন কর�ত
পার�ব না। এই িন�দ�শ অমান� কর�ল �ন�পািলয়ন ক�ঠার ব�ব�া �হণ
কর�বন ব�ল এই ব�ব�ায় ি�র করা হয়।

�ন�পািলয়�নর মহা�দশীয় ব�ব�া �হ�ণর উ��শ� : �ন�পািলয়�নর মহা�দশীয়
ব�ব�া �হ�ণর উ��শ� িছল— i) ইংল�া��র িশ� ও বািণজ��ক �ংস করা :
�ন�পািলয়ন ব�ুঝিছ�লন, ইংল�া��র অথ��নিতক �মতার মলূ উৎস িছল িশ�
ও �ব�দিশক বািণজ�। ইংল�া� তার িবিভ� উপিন�বশ �থ�ক কাঁচামাল
আমদািন করত ও ইংল�া��র কারখানায় �তির সাম�ী িবিভ� �দ�শ িবি�
করত। �ন�পািলয়ন ইংল�া��রআমদািন-র�ািন ব� ক�র িশ� ও বািণজ� �ক
�ংস করার জন� মহা�দশীয় ব�ব�া �ঘাষণা ক�রিছ�লন।



ii) �া��র অথ�নিতক সমিৃ�: �নপিলয়�নর উ��শ� িছল মহা�দশীয় ব�ব�ার
ফ�ল ইংল�া� ইউ�রা�প তার বাজার হারা�ল �া� তা দখল কর�ব। ফ�ল
�া� অথ��নিতকভা�ব সমিৃ�শালী হ�ব। মহা�দশীয় ব�ব�ার ��য়াগ :
মহা�দশীয় ব�ব�া কায�কর করার জন� �ন�পািলয়ন িবিভ� ব�ব�া �হণ
ক�রিছ�লন।

1) বািল�ন িডি� (Berlin Decree)জাির (�া�) : মহা�দশীয় ব�ব�া কায�কর
করার জন� ১৮০৬ ি��া��র ১১ ন�ভ�র �ন�পািলয়ন বালন িডি� জাির
ক�রন। এ�ত বলা হয় �য— �া� বা তার িম��দশ িনর�প� �দ�শর ব��র
ইংল�া� বা তার উপিন�বশ�িল �থ�ক আসা �কা�না জাহাজ�ক ঢ�ক�ত
�দওয়া হ�ব না। ইংল�া��র �কান িজিনসপ� অন� �দ�শর জাহাজ মারফত
আনা হ�লও তা বা�জয়া� করা হ�ব।

2) অড� ারস-ইন-কাউি�ল (Orders-in-Council) (ইংল�া�) : ইংল�া��র
ম�ীসভা বািল�ন িডি�র �ত����র �া��র িব��� ি�িটশ প�ণ�র অড� ারস-
ইন-কাউি�ল �ঘাষণা ক�র (১৮০৭ ি�.)। �া� ও তার িম��দ�শর ব��র
�কা�না �দ�শর জাহাজ ঢ�ক�ত পার�ব না। এই িন�দ�শ অমান� কর�ল ইংল�া�
ওই জাহাজ ও মালপ� বা�জয়া� কর�ব। যিদ িনর�প� �কা�না �দ�শর
জাহাজ�ক িনতা�ই �া�� �য�ত হয় ত�ব তা�ক ইংল�া��র �কা�না ব��র
এ�স িনিদ� � িফ িদ�য় লাই�স� �নওয়ার পর �য�ত হ�ব।

3) িমলান িডি� (Milan Decree) (�া�) : ইংল�া��র অড� ারস-ইন-
কাউি��লর �ত����র ১৮০৭ ি��া��ই �ন�পািলয়ন িমলান িডি� জাির
ক�রন। এ�ত বলা হয়—

মহা�দশীয় অব�রাধ ব�ব�ার মানিচ� �কা�না জাহাজ অড� ারস-ইন-কাউি�ল
অনসুা�র ইংল�া��র কাছ �থ�ক লাই�স� িন�ল তা বা�জয়া� করা হ�ব।

4) ওয়ারশ িডি� (warshaw Decree) ও ফ��ন�� িডি� (Fontainebleau
Decree) (�া�) : �ন�পািলয়ন ইংল�া��র িব��� আরও দিুট িডি� জাির
ক�রন।

এ�ত বলা হয় �য, িন�দ�শ অমান� কর�ল বা�জয়া� করা �ব�সাম�ী�ত



�কা�শ� আগন লাগা�না হ�ব। মহা�দশীয় ব�ব�া সফল করার জন�
�ন�পািলয়ন �ািশয়া (১৮০৬),রািশয়া(১৮০৭) ও অি�য়ার (১৮০৯) স�াট�ক
বাধ� ক�রন।

ওল�াজ বিণকরা এই ব�ব�া মান�ত না চাই�ল �ন�পািলয়ন তা�দর িবর��
�সনাবািহনী পাঠান।�পাপ �কা�না প�� না িগ�য় িনর�প� থাকার কথা বল�ল
�ন�পািলয়ন �পাপ�ক বি� ক�রন। এই ব�ব�া সফল করার জন� �ন�পািলয়ন
�পাত�� গাল ও ��ন দখল ক�রন। সইু�ডন এই ব�ব�া না মান�ত চাই�ল
িম�রা� রািশয়া িম�রা� রািশয়া (জার �থম আ�লকজা�ার) সইু�ডন
আ�মণ ক�র তা�ক এই ব�ব�া মান�ত বাধ� ক�র।

ইংল�া��র অসিুবধাঃ মহা�দশীয় অব�রাধ �থা স�ূণ�ভা�ব ব�থ� হয়িন।
অ�ত �থমিদ�ক এর ফ�ল ইংল�া� য�থ� �বকায়দায় প�ড় িগ�য়িছল।
1806 সা�ল ইংল�া��র র�ািন ক�ম দাঁিড়�য়�ছ মা� 28 শতাংশ। অন�িদ�ক
রািশয়া মহা�দশীয় অব�রাধ �থা �ম�ন �নওয়ায় বাি�ক সাগ�রর সা�থ
ইংল�া��র বািণজ� িব�শষভা�ব �িত�� হয়। ইংল�া��র অিবি�ত
�ব�সাম�ীর পাহাড় জ�ম উ�ঠিছল। ফ�ল ইংল�া��র কলকারখানা ব� হ�য়
�য�ত থা�ক এবং �বকার সমস�া তী� আকার ধারণ ক�র। ইংল�া��র কম�হীন
শাস�করা �� ক�রিছ�লন সরকারিব�রাধী আ��ালন মাথাচাড়া িদ�য় ও�ঠ।
অড� ার ইন কাউি�ল এর ফ�লআ�মিরকার স�� ইংল�া��র স�ক� অবনিত
ঘ�ট এবং 1812 সা�ল ইংল�া��র সা�থ আ�মিরকার যু� বাঁ�ধ । িক�
ইংল�া� খুব অ� সম�য়র ম�ধ�ই িন�জর অথ��নিতক সংকট কািট�য় ও�ঠ
আ�জ�ি�না, �ািজল, ত�র� ও �দ�শর স�� ইংল�া��র নত�ন বািণিজ�ক চ� ি�
�া�িরত হয়।

িক� �য অ� �ন�পািলয়ান ইংল�া��র ওপর ��য়াগ ক�রিছ�লন তা
ইংল�া��ক যতটা �িত�� ক�রিছল ।তার �চ�য় �বিশ �িত�� ক�রিছল
�া��ক। �থমত মহা�দশীয় অব�রাধ সফল করার জন� �া��র দরকার
িছল িবশাল �নৗবহর। ইংল�া� �থ�ক পণ� র�ািন ব� করার জন� ইউ�রা�পর
সম� ব��রর ওপর ফরািস �নৗবহ�রর কড়া নজরদাির আবিশ�ক িছল ।িক�
এত বড় �নৗবহর কখ�না �া��র িছলনা।



ি�তীয়তঃ িশ�� উ�ত ইংল�া��র পণ���লা মা�ন িছল অত�� উ�ত এবং
িব��জাড়া িছল তা চািহদা। িশ��া�ত ইংল�া��র ম�তা ব�াপক উৎপাদন ও
প�ণ�র �ণমান র�া করা �া��র প�� স�ব িছল না । �ন�পািলয়ান
ইউ�রাপ বািস�ক ইংল�া��র মত উ�ত পণ� সরবরাহ কর�ত না �প�র কিফর
বদ�ল িচ�কাির, আ�খর িচিনর বদ�ল িব�টর িচিন �ভৃিত িন�মা�নর পণ�
সরবরাহ কর�ত থা�ক। ফ�ল ��দ�শ -িব�দ�শ �ন�পািলয়া�নর ভাবমিূত� ন�
হ�ত থা�ক।

তৃতীয়তঃ �ন�পািলয়ন এর একিট িস�া� তা�কআরও িবপয��য়র ম�ুখ �ফ�ল
�দয়।1810-811 সা�ল ইংল�া�� ব�াপকভা�ব গ�মর অভাব �দখা �দয়।
এসময় �ন�পািলয়ান ক�ঠারভা�ব আমদািন িনিষ� ক�র ইংল�া��ক িবপা�ক
�ফল�ত পার�তন । িক� মা�ক� নটাইল �ন�পািলয়ান �া��র গম ইংল�া��ক
র�ািনর ব�ব�া ক�র �দন ।স�বত �দশীয় বিণক �গা���ক স��াষ কর�ত
িতিন ইংল�া��ক গম র�ািন কর�ত বাধ� হ�য়িছ�লন ।

চত�থ�ত , ইংল�া� �থ�ক পণ� আমদািন পু�রাপুির ব� করা স�ব নয় ,
উপলি� ক�র। �ন�পািলয়ান িবিভ� �দশ�ক ইংল�া��র স�� বািণ�জ�র জন�
অ�থ�র িবিনময় লাই�স� িদ�ত �� ক�র। লাই�স� �দওয়ার ����
ইউ�রা�পর অন� �দ�শর ত�লনায় ফরািস�দর �াথ��ক অ�ািধকার �দয়া হয়
এবং লাই�স� �থা চালু করার স�� স�� �ন�পািলয়�নর মহা�দশীয়
অব�রাধ �থা �ভ�ঙ পড়�ত থা�ক।

প�মত, ইউ�রা�পর উপকূ�ল যা�ত ব�ৃট�নর �চারাই পণ� ঢ�ক�ত না পা�র।
তার জন� িতিন উপকূলবত� ব� এলাকা পুনরায় দখল ক�রন। ফ�ল
ইউ�রা�পর কা�ছ িতিন ন� সা�াজ�বাদী ��প �িতভাত হয়।

ষ�ত, 1807 সা�ল পত�� গাল ��ন মহা�দশীয় ব�ব�া �ক সরাসির অ�াহ�
ক�র । ইংল�া��র স�� বািণজ� �� ক�র পত�� গাল, ��ন �ক দমন করার
জন� �ন�পািলয়ন দীঘ� �াি�কর �পিননসলুার যু� জিড়�য় প�ড়ন। এই যু��
পরাজয় তার অপরা�জয় ভাবমিূত� �ক কািলমািল� ক�র রািশয়া মহা�দশীয়
�থা অ�াহ� কর�ল �ন�পািলয়ন অিভযান ক�র। এই এই অিভযা�ন ��া�
আিম� �ংস হয় ও মহা�দশীয় �থা মান�ত অ�ীকার কর�ল �ন�পািলয়ান



�পাপ�ক ব�ী ক�র।ফ�ল সম� ক�াথিলক জগত ি�� হ�য় ও�ঠ।

পির�শ�ষ বলা যায়, মহা�দশীয় ব�ব�া সাফল� লাভ ক�রিন। কারণ এই
ব�ব�া�ক সফল কর�ত হ�ল ইংল�া��র �চ�য়ও শি�শালী �নৗবািহনীর
��য়াজন িছল িক� তা �া��র িছল না। তাছাড়া িন�জর এক�ঁ�য় ও
হটকারী িস�া��র �ারা ইউ�রা�পর িব��� আ��ংসী যু�� জিড়�য় প�ড়ন
। তাই ঐিতহািসক লজ ব�ল�ছন, একজন কূটনীিতক িহ�স�ব �ন�পািলয়ন
এর ব�থ�তার বড় �মাণ িছল ‘মহা�দশীয় ব�ব�া'।


