
-

৪

K

6চ.K-OV০
৯৬ ২..১৬৫

K৫১১ FagaesscgsciaiaaKidasa

INIRODUCHION TO THE PRINOIPLES

]]। ।TEM.LOAFI MARAIAN.

१১

BAIAR AOGOOUNTS,
IN BENGALI

BN

PRAN RRISRNA BASU.

জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব

পরিচয়

(ক্ষেত্রকালি, বোরজকালি, জরিপ-প্রণালী ও ভিন্ন২
জেলায় প্রচলিত কাগজ পত্রাদির সং

ক্ষিপ্ত বিবরণ সহিত

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বসু

প্রণীত ।

৬০

S ERAMPORE.

PRINTED BT B. M. SEN, “ TONORUP' PRESS.

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, স্কুল বুক সোসাইটীতে ও
ন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য ।

1875. R☞৫৪

্

ক 2 দ)ণড েে
চছং, অ-৬

৮৯দ . .1২ K
ক্ষ.৩১১ CA.. .৴.

ধান

৪

ঐ



INIRODUCHON TO THE PRINOIPLES

OR

TERINDAEI MAIAIANI
ম

BATAE AOOOUNTS,

IN BENGALL

BY

PRAN RRISRNA BASU.

ঐজমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব

পরিচয় ।

(ক্ষেত্রকালি, বোরজকালি, জরিপ-প্রণালী ও ভিন্ন২
জেলায় প্রচলিত কাগজ পত্রাদির সং

ক্ষিপ্ত বিবরণ সহিত ।)

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বসু

প্রণীত ।

৪

SERA MPO RE.

PRINTED BT B. M. SEN, “ ToNORUP' PRESS.

1875.



E. F. SEN, PRINTER.



পংক্তিপৃষ্ঠা।

...

...

...১৯

২২
...২৫

...৩৫

৭
...

-৭৬

... ১০৮০

,,. হেডিৎ
৯৮

২২...৪৫

... ২৩ঐ

২৪...

ঐ ...

শুদ্বিপত্র

শুদ্ধ।
অশুদ্ধ।

মাহি...মাহিঃনা
...

বৃদ্দজবাব
...বন্দজবাব

...
করিয়া

...করিয়
...

আমানতি...আমদানি
...

জরিপআমিনজরিপ জামিন

৯১২......

১৷।০
...

রহিলরহিত করা যায়
...

পরিশিষ্ট
...পরিশিষ্ঠ

অগ্নি কোণ
নৈঞ্যুত কোণ ...

...
ঈশান কোণবায়বু কোণ ...

-

বায়ু কোণ... ঈশান কোণ ...

ট্যাপত্যাদ কোণ নৈঞ্চুত কোণ
ল-

K.



ভূমিকা ।

অধুনা গুৰুপাঠশালা ও বঙ্গ-বিদ্যালয় সমূহে জমীদারী, মহাজনী ও বাজার
হিসাব পঠনের উৎসাহ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। বস্তুতঃ এই তিনটী
বিষয় এত প্রয়োজনীয় যে এতৎ সম্বন্ধে সকলেরই কিছু কিছু বিদিত হওয়া

আবশ্যক ; এমন কি ইহার জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত সময়ে২ অনেককেই ক্ষতি স্বীকার
করিতে হয়। জমীদারী, মহাজনী হিসাব অপেক্ষাকৃত গুৰুতর ; ইহার
কাগজ পত্রাদির সবিশেষ পরিচয় লাভ সুযোগ্য শিক্ষক ও উপযুক্ত পাঠ্য-
পুস্তক সাপেক্ষ। কিন্তু বিদ্যালয়ের কৰ্ত্তপক্ষীয়দিগের অনেকেই এই বিষয়ের

উপযোগী পুস্তক নাই বলিয়া সৰ্ব্বদা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমি এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দুরীকরণ করিবার মানসে যথাসাধ্য

পরিশ্রম ও যতন স্বীকার করিয়া “ জমীদরী মহাজনী ও বাজার হিসাব পরিচয়া

নামে এই পুস্তক খানি সঙ্কলন করিয়াছি; কতদুর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে
পারি না।

প্রথমখণ্ডে জমীদারী হিসাবের বিষয় লিখিত হইয়াছে। জমীদারী সম্বন্ধীয়

কাগজ পত্রাদি লিখিবার পূৰ্ব্বে জমীদারী বিষয়ক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত
হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুদিগের সময় হইতে অধুনাতন ইংরাজ রাজঅ

পৰ্য্যন্ত জমীদারী সম্পর্কীয় নিয়মাবলীর কিৰূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাই
সংক্ষেপে প্রদর্শন করা ইহার উদ্দেশ্য । পরে জমীদারী সম্বন্ধীয় প্রধান২

দলিল দস্তাবেজ লিখিবার আদর্শ বাহুল্যৰূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ

সকল দলিল দন্তাবেজ লিখিতে প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি, কারণ
ঐ পদ্ধতি অনুসারেই অদ্যাপি যাবতীয় কাগজপত্রের লেখাপড়া সিদ্ধ হইয়া

থাকে । উহাতে অনেক আরবী, পারসী ও অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ
আছে। পাঠকদিগের সুবিধার নিমিত্ত সরল ভাষায় ঐ সকল শব্দের

অর্থ লিখিত হইয়াছে। ক্ষেত্রকালি ও জরিপ প্রকরণ জমীদারী হিসাবের

অঙ্গ বিশেষ বলিতে হইবে, অতএব যত সংক্ষেপে পারিয়াছি জরিপ করিবার

সাধারণ প্রণালী, ও কয়েক প্রকার ক্ষেত্রের চিত্রাঙ্কিত করিয়া তাহার সারাকালি

করিবার নিয়ম লিপিবদ্ধ করিতে ত্রুটী করি নাই। আবশ্যকমতে জমীজমার

লতাপত্তন ও শুভঙ্করী সুত্রও যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। পরিশিষ্টে
ভিন্ন২ কয়েকটী জিলার জরিপ ও কাগজপত্রাদি লিখিবার স্বতন্ত্র ২ নিযম,

ও বোরজকালি করিবার প্রণালী প্রদত্ত হইয়াছে
দ্বিতীয়খন্ডে মহাজনী হিসাব বিবৃত হইয়াছে। প্রথমে অস্মদ্দেশীয়

বাণিজ্যের প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া পরে খৎ
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পত্রাদি লিখিবার আদর্শ, ও যথাক্রমে রোকড়, খতিয়ান, ও রেওয়া লিখিয়া
হিসাব শেষ করিয়াছি।

ৃতীয়খণ্ডে বাজার হিসাব লেখা হইয়াছে। নানাবিধ ওজন পরিমাণ,

এবং শুভঙ্করী ও অন্যান্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া হিসাবপত্রাদি করিবার
নিয়ম, ও নানা প্রকার উদাহরণ দ্বারা ঐ সকল নিয়মের ব্যাখ্যা সবিশেষ

লিখিত হইয়াছে
এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে এই পুস্তকের স্থানে২ শ্ৰীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র-

নাথ ভট্টাচার্য্য কৃত “নবশিশুবোধ,” ও শ্ৰীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধি-
কারী কৃত “ পাটীগণিত হইতে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

পরিশেষে কুতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি যে এই পুস্তকের সঙ্কলন
বিষয়ে কতিপয় সুহদ্যক্তি যথোচিত আনুকুল্য করিয়াছেন। তাঁহারা
অপরিমিত পরিশ্রম ও অসাধারণ যতন সহকারে ইহার আদ্যোপান্ত সং

শোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দিয়াছেন। এমন কি তাঁহারা এৰূপ
সাহায্য না করিলে আমি কখনই ইহা মুদ্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ

করিতে সাহসী হইতাম না। অতএব চিরকালের নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট
কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। এক্ষণে এই পুস্তক জমীদারী মহাজনী ও

বাজার হিসাব শিক্ষাথীদিগের কিঞ্চিৎ উপকারে আসিলেই সমস্ত শ্রম ও
ব্যয় সফল বোধ করিব।

বৈশাখ,

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বস্ু ।
১২৮২ সাল ।]



জমীদারী হিসাব

উপক্রমণিকা

জমীদারী কাৰ্য্যকে প্রকারন্ভরে ব্যবসা বা বাণিজ্য বলা যাইতে পারে।
ব্যবসা কার্য্যে যেমন সময়ে ২ অগ্নি ও চৌৰ্য্য ভয়, নৌকা ভুবি, এবং দ্রব্যের

মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি বশতঃ লাভ নোকসান হয়, তেমনি জমীদারী বিষয়ে হাজা

শুখা, জমীর উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি ও হ্রাস হেতু লাভ নোকসান হইয়া

থাকে। যে সকল জমীদার মুনাফা রাখিয়া পত্ুনি বা ইজারা বিলি করিয়া
থাকেন তাঁহারাই এক প্রকার নিশ্চন্ত। আর যাঁহারা খাস দখলে রাখিয়া

প্রছুর লাভের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন তাহাদিগকে মধ্যে২ অনেক

উৎপাৎ ও নোকুসান সহ্য করিতে হয়। ব্যবসা অপেক্ষা জমীদারী কার্য্য
বিলক্ষণ গুৰুতর ।

ব্যবসায় কখন কখন প্রচুর লাভ হইয়া থাকে, জমীদারীতে তাহা প্রায় ঘুটে
না, বিশেষ রাজ কর নিয়মিত সময়ে রাজ ভাণ্ডারে দাখিল করিতে হয়

অধিকারভুক্ত গ্রাম বা নগরে কোথাও বাঁদ কোথাও সাঁকো ও খাল কাটি-
য়া শস্য উৎপন্ন করাইতে, এবং ভিন্ন জমীদারের সহিত সীমানা বিবাদ, ও
প্রজার সহিত মোকদ্দমা করিতে প্রচর অর্থ ব্যয় হয় ; একারণ জমীদারীর

লাভকে সম্যক প্রকারে নিজধন বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। কখন্ কোন
বিয্ন উপস্থিত হইয়া কোযাগার শূন্য করিবে তাহার স্থির নাই। সমস্ত
উপস্বত্ব হইতে রাজস্ব বাদ দিয়া যে মুনাফা অঙ্ক থাকে, খাস তসিল সম্ন্ধে

তাহাকে মুনাফা গণনা করা হয় না। কারণ হাজা শুথা ও বাকি পড়া প্রভৃতি
ব্যাঘাৎ হইয়া উঠে। রাজস্ব বাদ দিয়া যে মুনাফা থাকে তাহার চারি বা
ছয় আনা অংশ পরিত্যাগ করিয়া মুনাফা ধরা বিধেয় ।

জমীদারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম 

(১) গামের ঘর তালিকা করিয়া কতলোক সান্ ও কত লোক নিরন্ন,

এবং কেনইবা নিরন্ন হইয়াছে এবং তাহার উপায় হইতেপারে কি না তাহার
অনুসন্ধান করা উচিত।

(২) যদি প্রজা দুরবস্থা প্রযুক্ত জমী আবাদ করিতে না পারে তবে

গণ দিয়া সেই জমী আবাদ করান বিধেয় ।
(৩) নদ নদীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম বা নগর যদি জল প্রবাহে হাজিয়া যায়

তবে তাহার চতুঃপার্শ্ব বেষ্টন করিয়া বা খণ্ড খণ্ড, বাঁদ ও সাঁকো প্রস্তুত করিয়া
যাহাতে নিহাজা হইয়া ফসল জন্মায় তাহার উপায় করা উচিত।

(৪) যে যে ফসল উৎপন্ন হইতেছে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফসল
যাহাতে জন্মাইতে পারে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

(৫) খাল কাটিলে যে গ্রাম আবাদ হইতে পারে তথায় খাল কাটান
আবশ্যক

৫



৶৹

(৬) পতিত ও জঙ্গল ভূমি থাকিলে তাহা যত বর্ষে আবাদ হইতে
পারে তত বর্ষের নিমিত্ত প্রজাকে স্বল্পকরে বা নিষ্করে ভোগ করিতে দিয়া
আবাদ করান বিধেয় ।

(৭) গ্রাম বা নগর মাত্রেই খাল, খন্দ, বন, জঙ্গল, বা পতিত ভূমি থাকিলে
তাহা প্রজারা ক্রমেক্রমে আবাদি জমীর সামিল করিয়া যদি জমীদারের
অনবধানে বিনা করে ভোগ দখল করে তাহার অনুসন্ধান করিয়া ন্যায্য

জমা অবধারিত করা উচিত।
(৮) গ্রাম বা নগরের সামিল নদ নদী থাকিলে, সন২ সিকন্তি ও পয়ন্তি

হইয়া থাকে। সিকন্তি জমীর জমা কমি ও পয়ন্তি ভূমির জমা বৃদ্ধি করা উচিত।
(৯) প্রজারা কোন জমী গোপন করিয়া ভোগ দখল করে কি না তাহার

অনুসন্ধান করা উচিত ।
১০) রাজস্ব সম্বন্ধে যে আয়ু হইয়াছে তাহা কর্ম্মচারিগণ কাগজে জমা

দিয়াছে কি না তাহার তদারক করা বিধেয় ।

(১১) কি কারণে বাকি পড়িয়াছে তাহার তদন্ত করা আবশ্যক।

(১২) বাকি আদায় ও প্রজার সহিত বাকি আদায়ের বন্দোবন্ত করা উচিত।
(১৩) অধিকাংশ নাতয়ান প্রজা থাকিলে ফসল কৃত করিয়া প্রজার

আহারোপযুক্ত প্রজাকে দিয়া অবশিষ্ট বিক্রয় করিয়া কর আদায় করিতে হয়।

(১৪) সাতোয়ান প্রজা অন্যায় করিয়া যদি খাজানা না দেয় তবে নালিশ

করিয়া আদায়ের উপায় করা আবশ্যক
(১৫) গ্রাম বা নগরের সমুদয় আয়ু উৎপন্ন করিয়া বৎসরের মধ্যে

একবার বা দুইবার হিসাব করিয়া কর্ম্মচারির স্থানে কিন্তিবন্দী অনুসারে
E১টাকা আদায় করা উচিত।

(১৬) খামার অর্থাৎ খাসদখলের ভূমিতে বৎসরের মধ্যে কি কি
ফসল জন্মাইয়াছে এবং তাহা প্রকৃতৰূপে পাওয়া যাইতেছে কি না তাহার

তদারক করা বিধেয় ।
(১৭) খাস দখলের খামার জমী ঠিক আছে, কি তঞ্চক করিয়া প্রজারা

জমার জমীর সামিল করিয়াছে ইহা সন সন জরিপ করিয়া দেখা উচিত।
(১৮) লাভ বোধ হইলে জরিপ জমাবন্দী করা যাইতে পারে।
১১) খামার জমী খাস দখলে আবাদ করাইলে অধিক লাভ হয়, কি

জমা বিলি করিলে অধিক লাভ হয় তাহা বুঝিয়া দেখা উচিত।

(২০) সেরেস্তার কাগজ পত্র ও দলিল দন্তাবেজ রীতিমত পরিষ্কার রাখা
উচিত ।

(২১) বেতনভোগি কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য রীতিমত সমাধা
করে কি না তাহার তদারক করা উচিত।

(২১) সকল বিষয়ে বুঝিয়া খরচ পত্র করা নিতান্ত আবশ্যক।
(২৩) বিচারালয়ের কার্য্যে পারদশী হওয়া আবশ্যক।
(২৪) নিজাধিকারভুক্ত গ্রাম বা নগরে ইষ্কুল, ডাকৃতারখানা, রাস্তা, পৃষ্ণ-

রিণী, প্রভৃতি না থাকিলে তাহা করিবার নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত।



সূচিপত্র।

৮াবিষয়। প০২২
পৃষ্ঠা।বিষয়।

...
খাজান্ডীর কবুলীয়তি ২৫

জমীদারী হিসাব । ঐঐসনন্দ ..
...

আমমোক্তারনামা ২৬...৴৹উপক্রমণিকা ...

২৭হস্তবদের হুকুমনামা ...জমীদারী সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত

২৮ঐ১ ...একরারনামা} ...ইতিহাস ...
}...২ ২৯হস্তবুদ লইবার ধারা

...ভূমীর স্বত্বাধিকার
এক-হস্তবদের পর প্রজারজমীদারী কাগজ পত্রে প্র-

ঐ
...রার ..চলিত দুৰূহ শব্দ সমূহের

গোমান্তার কবুলীয়তি৪
...অর্থ ...

৩১জামিনিঐ
..দলিল দন্তাবেজ লিখিবার

ঐ সনন্দ ২প্রণালী ...
ঐ...ঐ প্রজার প্রতি হকুমনামাব্যয়নামা ...

১০ দাখিলা ...পত্তনিদারের কবুলীয়তি ...

জরিপ আমিনের কবুলীয়তিঐ ১১
...

পাটা
৩৪ঐ জামিনি ...১২ইজারদারের কবুলীয়তি ...

ঐ সনন্দ.•
...

৩৫১৩পাটা ...ঐ
ঐঐ মুহরীর কবুলীয়তি ...১৪কির;মৌরসী কবুলীয়তি

ঐ ঐ সনন্দ ৩৬...১৫...ঐ পাটা
প্রজাদিগের প্রতি জরিপের১৬দেওয়ানের কবুলীয়তি

১৭ হুকুমনামা ....ঐ জামিনি
... ৩৭ঐ জরিপ প্রকরণসনন্দ ...ঐ

১৮ জরিপের পূর্ব্বে মণ্ডলদিগের...পেস্কারের কবুলীয়তি
ঐ ৩৯..একরার ...সনন্দ ...ঐ

ঐজমীর কালি...১৯...কবুলীয়তিনায়েবের
ঐ জরিপের পর মণ্ডলদিগের...ঐ জামিনি

২০ ৪৩একরার ... ......সনন্দনায়েবের
ঐঐ জরিপী-চিঠা

...কবুলীয়তি ...কারকুনের
৫২}...জব্ধ জমীর তেরিজ২১...জামিনিঐ
৫৩...২২ গোসয়ারা ...সনন্দঐ ...
ঐঐ ...ঋতিয়ান ......মুহরির কবুলীয়তি

৫৫একওয়াল ...২৩ ......ঐ সনন্দ

৫৮}...একওয়ালের সদর... ঐমুন্সীর কবুলীয়তি
হার নিরিখ ... ৫৯......২৪ঐ সনন্দ



সূচিপত্র ।

পুবিষযপৃষ্ঠা।বিষয়।
মহাজনী হিসাব ... ১০৪৬০...জমাবন্দী . .

ঐমহাজনী ব্যবসা ...... ৬২প্রজার কবুলীয়তি

টাকার দেনা পাওনা... ... ১০৬ঐ পাটা ৬৪

শব্দার্থ ... ১০৭৬৫...ভাগ পাটা ... ..

ঐ খৎ... ... ১১১প্রজার ভাগ কবুলীয়তি ...

... বন্দকী খৎতৌজী ৬৬ ... ঐ
...

বিক্রয় কোবালা.. ৬৭সেহা ... ১১২

১১৩গদির গোমান্তার কবুলিয়তীগোমান্তার প্রেরিত টাকার
ঐসনন্দচাণরেষ্টীসহিত চালান ৬৯...

১১৪সওদাপত্র ...সদর কাছারি হইতে দাখি- ...

৭০ জমা খরচ ... ... ১১৫লা লিখিবার ধারা ...
ঐ

... রোকডথোকা .. ... ১১৬...

জমাওয়াশীলবাকী ও বাকী ... ১২৭রোকড়ের কৈফিয়ৎ
৭৭... ঋতিয়ান...জায় ... ১২৮...

লতারজমাওয়াশীলবাকীর রেওয়া লিখিবার পূৰ্ব্বে যে
১

সদর ফর্দ্দ .. ... প্রকার মিলন কাগজ লি-

৮২ ... ১৩৩খিতে হয়বাকীজায়ের ল
৮৩জমা খরচ ... রোকড়ের শেষ কৈফিয়তের

৮৭ ... ১৩৪আখিরী হিসাব মজ্ভত মিলন...
হকীয়ং ...১৩৫রেওয়া ...

৯২...তকমিনা রেওয়ায় জমা খরচ ও জের
৯থামার জমীর হকীয়ৎ ১৩৬...টানিবার বিষয়
৯৪ ১৩৭সাফটা তকমিনা ...বাজার হিসাব

...হকীয়ৎ ৯৫ঐ ... ১৩৯ওজন প্রণালী
হি-গোমান্তার আটসাটা মোনকুসা ও সেরকসা, ৫৫. ১৪১

... ... ১৪৪...সাব হন্দর কসা ...

সোণা-কসার প্রণালী ...১৪৬৯৬নায়েবেয় হিসাব
আড়ি বা আদনের মাপ ... ১৪৭জমীদারের আয়ু ব্যয়ের হি- 
কোম্পানীর কাগজ ক্রয় বি-৯৭...সাব

... ১৪৯...৯৮ ক্রয়ের প্রণালীপরিশিষ্ট ..

... ১৫০বিবিধ হিসাব১০২বোরোজ কালি



জমীদারী, মহাজনী ও বাজার হিসাব
-২৫০-

প্রথম খণ্ড ।

জমীদারী হিসাব ।

প্রথম দ।পরিচ্ছেদ

জমীদারী সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
মনু-সংহিতা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ দৃষ্টে প্রতীত হয, যে প্রাচীন

হিন্দুদিগের রাজতব কালে রাজস্ব সম্বন্ধীয় যেরূপ প্রণালী প্রচলিত
ছিল, তাহাতে প্রজারাই এক প্রকার ভূমির প্রকৃত অধিকারী।
রাজা শান্তি রক্ষা প্রভৃতি নানা কারণ বশতঃ প্রজার নিকট হইতে
কিয়দংশ কর গ্রহণ করিতেন। মুসলমান সামাজ্য প্রতিষ্টঠিত
হইলে, প্রায় ঐ প্রকার নিয়মই চলিয়া আইসে । পরে মহামতি
আকবর রাজা তোদরমালের সাহায্যে এক নূতন ব্যবস্থা সংস্থাপন

করেন। ঐ ব্যবস্থা অনুসারে সমস্ত রাজ্য পঞ্চদশ সুবা বা প্রদেশে

বিভক্ত হয়; এক এক সুবা এক২ জন সুবাদার দ্বারা শাসিত হইত।
ঐ সকল সুবাদারদিগের অধীনস্থ জমীদারগণ প্রজাদিগের নিকট
হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া রাজ সরকারে প্রেরণ করিত।

প্রত্যুত এইরূপে পুৰুষানুক্রমে রাজস্ব আদায় করা ব্যতীত উক্ত
জমীদারদিগের অন্য কোন ক্ষমতা ছিল না।

১৭৬৫ খুঃ অব্দের ১২ই আগন্ট তারিখে লর্ড কাইব দিল্ির বাদ-
শাহের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বেহার, ও উডিষ্যার দেওয়ানী

প্রাপ্ত হয়েন। কয়েক বৎসর পরে (১৭৯৩ খুঃ অং) রাজস্ব আদা-

য়ের বিশৃংখল ঘটাতে রাজনীতিজ্ঞ লর্ড কর্ণওয়ালিস মহোদয় দশ
শালা বন্দোবস্ত নামক এক ব্যবস্থা সংস্থাপন করেন। ঐ ব্যবস্থাই

অধুনাতন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ক্রমশঃ

রাজস্ব আদায় বিষয়ক কাৰ্য্য সৌকাৰ্য্যার্থে ভিন্নং প্রকার পত্তনি ও



জমীদারী, মহাজনী

ইজারা বিলির নিয়ম আইনানুসারে সংস্থাপিত হইয়াছে। জমী
দারেরা ঐ সকল নিয়ম অবলম্বন পূৰ্ব্বক প্রজার নিকট হইতে

রাজস্ব আদায় করিয়া কালেক্টরিতে প্রেরণ করেন। অবধারিতর
সময়ের মধ্যে মালগুজারী বা রাজস্ব দাখিল করিতে না পারিলে

তাঁহাদের জমীদারী নীলামে বিক্রয় হইয়া যায় । মালগুজারী অধিক

হইলে কালেক্টরী তৌজী অনুসারে বৎসরে চারি কিস্তির সময়

নির্দ্দিষ্ট আছে-২৮ জুন, ২৮ সেন্টেম্বর, ১২ জ্যানুয়ারি, ও ২৮

মাচ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মর্ম্মানুসারে গবর্ণমেন্ট কোন জমী
দারের উপর নিরিখ করিয়া জমা বুদ্ধি করিতে পারেন না। কিন্তু

জমীদারদিগের প্রজার উপর জমা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা আছে।

দ্বতীয় পরিচ্ছেদ।

ভূমির স্বত্বাধিকার।
২

লোকে ভিন্ন২ প্রকারে ভূমির স্বতবাধিকারী হইয়া থাকে যথা-
... চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের মর্ম্মানুসারে জমীরজমীদার

প্রকৃত অধিকারী জমীদার বলিয়া খ্যাত

নির্দ্ধারিত খাজানা আদায় ভিন্ন প্রজার

উপর জমীদারের আরও অনেক দাওয়া
আছে। যথা নিরিখ বৃদ্ধি, জরিপ, করু
লীয়তি গ্রহণ, ইত্যাদি ।

যদি এক জন প্রজা যত খাজানা দিতেছে অপর কোন প্রজা সেই জমীর
নিমিত্ত তাহার অধিক খাজানা দিতে প্রস্তুত হয়; যদ্যপি প্রজার বিনা ব্যয় ও
পরিশ্রমে জমীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়; অথবা যদ্যপি জরিপ বা পরতল।
জরিপে প্রমাণ হয় যে প্রজা যত জমীর নিমিত্ত খাজানা দিতেছে বস্ততী
তাহার অধিক জমী ভোগ করিতেছে তাহা হইলে জমীদার খাজানা বৃদ্ধি

করিতে পারেন। খাজানা বাকি পড়িলে উক্ত বাকি খাজানার উপর শত

করা ১২০ টাকার হিসাবে সুদ লইবার নিয়ম আছে।
যেৰূপ জমীদারের প্রজার উপর উপরোক্ত কয়েক প্রকার দাওয়া আছে

সেইরূপ প্রজাও জমীদারের উপর কএকটী বিষয়ে দাওয়া করিতে পারে।(১

পাটা পাওয়া, (২) খাজানা দিয়া কবজ বা দাখিলা পাওয়া, (৩) স্থলবিশেযে
খাজানা কমান, ইত্যাদি। যদি জমী কোন কারণ বশতঃ কমিয়া যায় অথবা

স্বভাবতঃ তাহার উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হয়; কিম্বা জরিপ দ্বারা এরূপ
প্রমাণ হয় যে প্রজার দখলে পাটা নির্দ্দিষ্ট জমী অপেক্ষা কম জমী আছে

তাহা হইলে উক্ত প্রজা খাজানা কমির দাবি করিতে পারে



 বাজার হিসাব ।
জমীদার ও প্রজার মধ্যবর্ত্তীরা যে জমী দখল করেন তাহাকে তালুক কহে

তালুক দুই প্রকার (১) খারিজা, (২) মজকুরি। খারিজা তালুক একেবারে
রাজ সরকারে খাজানা দাখিল করিতে পারে কিন্তু মজকুরি তালুক তাহা
পারে না। আইন অনুসারে যে সকল তালুক সংঘটিত হয় তাহার নাম

আইনজন্য তালুক। এইৰূপ তালুক যে জমীদারীর অধীন তাহা বাকী
খাজানার নিমিত্ত নীলামে বিক্রীত হইলে ও উক্ত তালুক বিক্রীত হইতে
পারে না। ১৭৯৩ স্রীঃঅব্দের পর সংঘটিত তালুক সকল দুক্তি জন্য তালুক

খ্যাত। জমীদারীর সঙ্গে সঙ্গেই এইৰূপ তালুকের স্বল লোপবলিয়া

হইতে পারে।
নিম্ন লিখিত কয়েকটী কারণে প্রজার স্বল্ব লোপ হইয়া থাকে।

(ক) যদি প্রজা স্বেচ্ছাক্রমে জমী ছাড়িয়া দেয়। জমী ছাড়িয়া দিতে হইলে
যে সন অবধি ছাড়িবে তাহার পূর্ব্ব সনের চৈত্র মাসের পূৰ্ব্বে জমীদার
সরকারে নোটিসু দিতে হয়।
পাটার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে।(খ)
কোন কারণে জমীদারের স্বতব নষ্ট হইলে।(গ)
প্রজা করার লংঘন করিলে বা খাজানা দিতে অক্ষম হইলে।(য)

২) পত্তনি তালুকদার ... যে ব্যক্তি পণ দিয়া জমীদারের নিকট হইতে
গ্রাম বা নগর গ্রহণ পূৰ্ব্বক তাঁহাকে অব-
ধারিত কর প্রদান করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টা-
ব্দে বর্দ্ধমানের মহারাজার জমীদারীতে
পওনি তালুকের প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়।

পত্তুনি তালুক দুক্তি জন্য।
১) দরপত্তনি তালুকদার ... যিনি উপরোক্ত নিয়মে পত্তনি তালুকদারকে

কর প্রদান করেন।
(৪) সেপত্তনি তালুকদার ... যে ব্যক্তি দরপত্তনি তালুকদারের নিকট

পত্তনি গ্রহণ করেন।
... যিনি ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে অব(৫) ইজারদার

ধারিত করে নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত গ্রাম

বা নগর গ্রহণ করেন।
... যে ব্যক্তি উপরোক্ত নিয়মে ইজারদারকে(৬) দর-ইজারদার

কর প্রদান করেন।
(৭) মোকরোরী ইজারদার.,. ভূষ্যধিকারী পণ গ্রহণ করিয়া যাহাকে চির-

কালের নিমিত্ত ইজারা অর্পণ করেন।
(৮) মোদামী বন্দোবস্তদার,,, যে ব্যক্তি অবধারিত করে চিরস্থায়ী

বন্দোবন্ত করিয়া ভূমি গ্রহণ করেন।
২
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৯) কটকিনাদার ... যে ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ

করেন

ং) মৌরসী পাটাদার ... যিনি কর অবধারিত করিয়া পণ প্রদানে,
অথবা বিনা পণে চিরস্থায়ী পাটা গ্রহণ
করেন । মৌরস জমীর উপর নিরিখ হয় না।

(১১) ঐম্তেষ্ুরারী ... প্রায় মৌরসী পাটাদারের ন্যায় স্বত্বাঞ্চি
কারী।

(১২) কায়েমী পাটাদার ... ভূমির নিরিখ হইলেও যাহার স্বতব ব
দখলের উচ্ছেদ হয় না।

(১৩) মেয়াদী পাটাদার যিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত পাটা প্রাপ্ত
হয়েন। ঐ সময় অতীত হইলেই ভূমির
স্বত্বলোপ হয়।

(১৪) করারী পাটাদার ... যে ব্যক্তি জমী জমার বিশেষ উল্লেখ করিয়া
পাটা রাখে।

(১৫) আয়মাদার .. যে সকল পণ্ডিত ও ধর্ম্মপরায়ণ মৌলরী
ধর্ম্মচর্য্যা বা অপর কোন সংব্যবহারার্থ
মুসলমান বাদশাহদিগের নিকট হইতে

নিষ্কর অথবা স্বল্পকরযুক্ত জমী পাইয়া
পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিয়া আসি-
তেছেন। 

(১৬) লাখেরাজদার হ.. যাঁহারা ভূমি নিষ্করে ভোগ দখল করেন
উপরোক্ত কএক প্রকার স্বলভিন্ন আরও নানা প্রকার স্বত আছে

যথা বন্দকীস্বতব, কর্ম্মবাবুদস্বতব, ইত্যাদি। জমীবন্দক রাখিয়া যে স্বল
হয় তাহাকে বন্দকী স্বত, এবং কোন কর্ম্মের পরিবর্ত্তে বিনা করে অথবা
অল্প করে যে জমী দখল করা যায় তাহাকে কর্ম্মবাবুদস্বতব কহে। দ্বিতীয়
প্রকার স্বতবের মধ্যে চাকরাণ ও ঘাটোয়ালি প্রধান ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
জমীদারী কাগজ পত্রে সচরাচর প্রচলিত দুৰহ শব্দ

সমূহের অর্থ।
শব্দ অর্থ।
অছ্ী, যাজ্ঞানুসারে মৃত ব্যক্তির ধন রক্ষক। (Varden)
কু, ছরি, ডাকাইতি, দাঙ্গা, হেঙ্গামু



শব্দ

আমলা,

আমীন,

আমানৎ,
আমমোক্তার,
আবুজি,

ণ্ডাম,

যাল,

৮

জান্তী,

র,

বাজার হিসাব।

অর্থ

বেতনভোগী কর্ম্মচারী।
জমীদার যে ব্যক্তিকে জরিপ করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত

করেন

গচ্ছিৎ, বিশ্বাসী ব্যক্তির নিকট ধন রক্ষা

সমস্ত বিষয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মচারী।

বিচারপতির নিকট আবেদন পত্র
আযোজন।
অবস্থা।

আনুমানিক হিসাব ।
পেয়াদা। দ্রব্য বা টাকা বাহক। এই শব্দটী আরবী

আওরদান শব্দ হইতে উৎপন্ন।

বিজ্ঞাপন পত্র

সম্মান পুরঃসর (আঃ ইজ্যৎ-মান, আছার-চিহ্ন)

সাক্ষী। (আঃ সাহদ) (গtuess )
প্রেরিত অর্থ

পুন্ত্র, সন্তান। (Son)

সংস্ুরব। সম্বন্ধ ।

গোমস্তার নামান্তর মাত্র।

সংবাদ পত্র।

প্রত্যর্পণ।

যথার্থ।

অমুকের পুত্র। (৪০॥ 0৷)
সরবরাহকার ।

প্রতিজ্ঞাপূৰ্ব্বক সত্য করণ।
প্রজার প্রতিজ্ঞা বা করার পত্র।
বিক্রয় পত্র। কোবালা দই প্রকার, খোস কোবালা ও

৩-

বন্ধকী কোবালা।

যে দেওয়ান ও নাএবের সম্মতি অনুসারে কার্য্য করে

ধার্য্য
নিয়ম

অধিকার।

খাজানা দিবার সময় নিৰূপণ
সমস্ত দেয় টাকা ক্রমে২ দেওনের নিয়ম

গণপত্র, তমসুক । (Bond)
কোষাধ্যক্ষ।

৩৫



শব্দ

খামার খলিয়ান,

খাসদখল,

গুজরাৎ,

গোমাস্তা,

চকদার,
চাকুলা,
জওয়াবলজবাব,

জরিপ,

জওজে,

জাবেদা,

জায়,

জ্যোদা,

ডিহি,

তরদূদ,

তগির,

তছরিহ,

তদুরপাৎ,

তপসিল,

তমসুক,
তজদিক,

তরমিম,

তহসীলদার,
তাকিদ,

তাইদনবিশ,

তাৰ্য্যরাৎ,
তাগাবি,
দরিঅঙ্ক,

দন্তাবেজ,

দরিয়াপু,

দরবন্ত হকুক,

দাগ ভাঁওর,

জমীদারী, মহাজনী

অর্থ

শস্য সংগ্রহ ও মর্দ্দনের স্থান।
নিজ অধিকার বিশেষ।

যাহার দ্বারা মুদ্রাদি প্রেরিত বা প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

মহাজনের গদির প্রধান কর্ম্মচারী। যে ব্যক্তি খাজানা

সংগ্রহ বা আদয় করে।

যে প্রজা দুই বা ততোধিক কিতা ভূমি রাখে।2
একত্রিত কতকন্তলি পরগণা ।
প্রত্যুত্তর ।

জমীর মাপ করণ। (Survering-)

পতি বা স্বামী । (Rusband,)
রীতি ।

তদন্ত, বিস্তারিত। (p০ta৷)
যে সকল গলিত ধান্য কুষকের বিনা পরিশ্রমে অঙ্ক

রিত হইয়া শরৎ কালে সুপক্ক হয়।

অনেক ভূম্যাদি সম্পত্তির একত্র কাৰ্য্য নির্ব্বাহ স্থান।
আবাদ।

ত্যাগ ।

পৃথক২ তদন্ত।
ক্ষতি। (Damuge,)

আনুপূর্ব্বিক বিস্তার।
গুণ পত্র। খৎ

বিচারপতির গোচর করণ।

কিয়দংশ।
যে আদায় করে। গোমান্তা।

বারম্বার ।

যে বিনা বেতনে কার্য্য শিক্ষা করে । (Apptentiee)
দরখান্তের উত্তর।
ভূমির আবাদ জন্য প্রজাকে যে ধণ দেওয়া যায়।৩

নূতন ব্যবস্থিত কর।

দলিল।

বিবেচনা

সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি
প্রকার ভূমি মাপিতে মাপিতে অন্য প্রকার ভূমিএক

মাপ করিয়া সেই ভূমির দাগ সংখ্যা লিখন। যথা

লাখেরাজ ভূমি মাপ করিতে২ মালের জমি মাপ
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র্থ।
করিতে হইলে উক্ত লাখেরাজ জমীর দাগ সংখ্যার
পর সংখ্যা দ্বিতীয় প্রকার জমীতে বসিবে

জমীদারী সংক্রান্ত সর্ব্ব কর্ম্মাধ্যক্ষ

দদা মাহিঃনা, এক বৎসরের খাজানা।

দেওয়ানের নিম্নস্থ কর্ম্মচারী।

ক্ষতি পূরণ । (Compensation,)
সদ্ব্যবহার।সকু

সাবধানে রক্ষা।বানি,
ভূমি সম্বন্ধীয় কাগজ ।জমা,

নদী ভরাট হইয়া যে জমী কুষি কার্যোপযোগী হয়ভূমি,

জমীর মাপ ।ইশ,

জমীদারী সরকারে বেতনভোগী কর্ম্মচারী ।বারি,
ভূমি সম্বন্ধে জমীদারের অঙ্গীকার পত্র।

যে ব্যক্তি কাগজ পত্র পড়িয়া অপরকে শুনায়

পুন্ত্র সন্তানর,

মৃত্যু । emise,)
পলাতকর
বিচারের নিষ্পত্তি পত্রসালা,

কোন ব্যক্তির নাম তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কর্ত্তৃকবকলমঃ
স্বাক্ষরিত হওন।

সর্ব্বক্ষণবরওক্ত,

পদচ্যুত । (৬ismiss )বরতরফ,

বয় সূলতানি, সরকারী স্থাবর সম্পত্তির নীলাম-বিক্রয়।
বিস্তারিতবয়ান,

সজ্ঞানে ও সুস্থশরীরে । (Tn Somnd State of podyবাহাল তবিয়তে,
and mIRG,)

অনুসারে । (According to,)বিমর্জিম,

মূল বৃত্তান্ত।বেনা,

বিলাবন্দি, কবুলীয়তি লিখিবার পূর্ব্বে এক২ জন, বা সমূহ প্রজাকে

ডাকাইয়া জমীর বিলি বন্দোবন্ত করিয়া তাহাদিগের

সহি গ্রহণ পূৰ্ব্বক যে কাগজ প্রস্তুত হয়
অনর্থকবেহুদা,

ব্যয়নামা, ভূম্যাদি নীলামে বিক্রয় হইলে ঐ বিক্রয় পত্রকে ব্যয়
নামা কহে



শব্দ

বিষুফের,

মফঃস্বল,
মণ্ডল,

মুনশবী,

মহাফেজ,

মজকুর,

মুদ্ধাই,

মালিক,
মালুম,

মুদ্ধালেহে,
মূক্সী,

মৌরষুফু,
বৃদ্দজবাব,

রাজিরেগবতে,

রাযজন মূললক,
রাইয়ত,

রাস্তি দোরান্তি,

কপায়া,
নাতোয়ান,

সসমাহি খাজানা,
শফা,

শেলেরবন্দ,

শীকন্ত,

ণীকন্তি,

সৰ্ত্ত,
সনন্দ,

সাদেব,

সেরেস্তা,

সাতোয়ান,

জমীদারী, মহাজনী

অর্থ

ফসলের বিভিন্নতা, যথা—উৎকুষ্ট হইতে অপকৃষ্ট ঐ
অপকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট ফসল ।

সদরের অধীনস্থ গ্রাম বা নগর।
গ্রামের প্রধান প্রজা।

প্রজার অংশ হইতে রাজার সম্মান হেতু যে শস্য ব
ফল প্রদত্ত হয়।

দপ্তরখানা রক্ষক । (Record-Reeher )
ব্যক্তি, নগর, বা গ্রামের নাম বিশেষ।

বাদী । (Piaintid,)

অধিকারী । (Cwner)
বোধ।

প্রতিবাদী । Cpefendant)

যে ব্যক্তি জমীদার সরকারে থাকিয়া মহলের চিটি
পত্রাদি গ্রহণ পূৰ্ব্বক তাহার উত্তর প্রদান করেন।

প্রশংসিত ।
শেষ উত্তর।

সম্মতিপূর্ব্বক
সৰ্ব্ব সাধারণ প্রচলিত ।

প্রজা।

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। (রাস্তি, -পরিষ্কার, দোরান্তি
পরিচ্ছন্ন)।

টাকা।
যে দরিদ্র প্রজা নিয়মিত সময়ে নির্দ্ধারিত কর প্রদান
করিতে অক্ষম হয়।

ছয় মাহার খাজানা।
ভিন্ন২ প্রকার, বা এক প্রকার জমী জমার সমষ্টি করণ।

নীলামি কাগজ।
দুরবস্থা ।

নদীগত ভূমি
নিয়ম। করার। (Condltion)
নিয়োগ পত্র।
প্রকাশ্য।

পদ্ধতি ।

যে প্রজা যথা নিয়়মে রাজ সরকারে কর প্রদান করিতে
পারে।
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র্থশব্দ
ভমির নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব ব্যতীত জলকর, বনকর, ঘাসকর

সায়রৎ,
१1৹

ফলকর, ও হাট-বাজার ইত্যাদির কর।
সাধারণের বিজ্ঞাপন পত্র।সোহোরোতনামা,
জমীদারের মোট আয়হস্তবুদ,

হরকসম, নানা প্রকার ।

তথ্যানুসন্ধান।হাল দরিয়াপু,

ইং—ইস্তক ; গুঃ—গুজরাৎ ; তাৎ—তারিখ; লাৎ-লাগাইদ; পং-
পরগণা; বিঃ—বিমর্জিম; মৎ-মবলকে ; মাৎ-মারফৎ ; মোৎ—মো-

কাম; সাং - সাকিম; সং- সরবরাহকার ; এং— এতমাম ।

কর্থ পরিচ্ছেদ ।চ

জমীদারী সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজ লিখিবার প্রণালী ।
জমীদারী সম্বন্ধে যখন যে কার্য্য উপস্থিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহার লেখা

পড়া করিয়া রাখিতে হয়, যে সকল কাগজ পত্রে ঐ সকল লেখা পড়া
হয়, তাহাদিগকে দলিল দন্তাবেজ কহে। নিম্নে প্রধান২ কতিপয়েরনিম্পন্ন

আদর্শ প্রদন্ত হইল।

১)

ব্যয়নামা।
সরকারী

মোহরঃাজ্যৎ আছার শ্ৰীযত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায়
4

ববাহাদুর সুচরিতেযু।

আরসা পরগণার লাট সুরপুরের সদর জমা সালিয়ানা ১০,০০০ হাজার-
টাকা নিদ্ধাৰ্য্যমতে ২০,০০০ হাজার টাকা পণে সন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের
১২ মাচ তারিখে শেলেরবন্দে দন্তখত মতে ফিচের টাকা দাখিল করিয়া
ছিলে। অদ্য পণের সমস্ত টাকা দাখিল করাতে তোমাকে ব্যয়নামা

লিখিয়া দেওয়া যাইতেছে, যে তুমি উপরোক্ত লাট মজকুরের অন্তঃং

গ্রীমহারের মাল মোতালকের দরবন্ত হকুকে দখলিকার থাকিয়া সন সন

মালগুজারী করত পুন্ত্র পেত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগদখল করিতে থাক



১০ জমীদারী, মহাজনী

কস্মিনকালে উক্ত জমার উপর বেশী কমী হইবেক না ; মালগুজারী আদায়ে

শৈথিল্য করিলে আইন অনুসারে নীলাম বিক্রয় হইবেক। ইতি তারিখ

২৩ মাচ ।

(২
-

৮
পত্তনিদারের কবুলীয়তি। ৪

৷চ

৮মহামহিম শ্ৰীযুত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর,
৷৪

৫

৯জমীদার মহাশয় বরাবরেষু। ঐ

লিখিতং শ্রীশুকনন্দন ঘোষ, পিতার নাম শ্রীভবানন্দ ঘোষ, সাং নন্দনপুর,
পরগণে কলিকাতা, কস্য কবুলীয়তি পত্রমিদং, সন ১২৭৯ সালাবে লিখিতং

কাৰ্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের জমীদারী জেলা হুগলির কালেক্টরি তৌজীভুক্ত ৩৬৪
নং লাট সুরপুরের অন্তঃপাতী গোপালপুর মৌজার রাজস্ব উৎপন্ন, প্রজার

খাজানা, ও জলকর, ও ফলকর, ও খাসদ খলী ভূমি, ও হাট ও বাজার, দররম্ত
হকুকের মধ্যে যে সমস্ত আয়ু ও উৎপন্ন আছে এবং ভবিষ্যতে যাহা হইবেক

তাহার সমুদায়ের কারণ ৫০০০২ টাকা পণ দিয়া সালিয়ানা ১,২০১ টাকাজমা

কবুল করিয়া উক্ত মৌজা পতুনি লইলাম । মালগুজারীর টাকা কিন্তিবন্দী
মাফিক সরবরাহ করিব। কিন্তি খেলাপ হইলে মাসিক শতকরা ১ টাকার
হিসাবে সুদদিব। হাজাশুকা, নদী শীকন্তি ইত্যাদি কোন বিষয়ের ওজোর

করিব না। উক্ত জমার কস্মিন কালেও বেশী হইবেক না, জরিপ, নিরিখ, নদী
পয়স্তি, খাল খন্দ, ভরাটী, ও জমীর শক্তি বৃদ্ধি হেতু যে কোনৰূপে বেশী ও

লাভ হইবেক তাহা আমি পুত্রপৌভ্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিব, মহাশয়ের
সহিত কোন এলাকা থাকিবে না। রোডশেষ, ডাক খরচা, ট্যারু প্রভৃতি
সরকার বাহাদুরের আজ্ঞামতে যাহা নূতন সংস্থাপিত হইবেক তাহা আমি,
পৃথকৰূপে দিব অন্যায্য জমা ও লাখেরাজের ছাড় কাহাকেও দিতে পারিবনা
বাকি পড়িয়া মৌজা মজকুর আইনমতে নীলাম বিক্রয় হইয়া যদ্যপি মহাশয়ের

খাস হয় তাহা হইলে আপনি আমারকৃত সমস্ত বন্দোবন্ত রহিত করিতে

পারিবেন। আইনমতে সকল কার্য্য করিব এতদর্থে পত্ুনি পাটা লইয়া
কবুলীয়তি লিখিয়া দিলাম ইতি তাৎ

ঈণাদী ।
শ্ৰীহর্ষ ভট্টাচাৰ্য্য । শ্রীরামকমল ঘোষ।

সাং হরিপাল



ও বাজার হিসাব ।

জের
১২০১২জমা Ssssai....

জায়
কিন্তিবন্দী

আশ্বিন ... ৬০০২...
৩০০৭পৌষ ... ...

৩০১২ফালুগুণ ......

৫৪
৯০... ১২০১৭

(৩

পত্তনিদারের পাটা।

শ্রীশুকনন্দন ঘোষ, পিতার নাম শ্রীভবানন্দ ঘোষ, সাং

নন্দনপুর, পরগণে কলিকাতা, সুচরিতেযু।

পত্তনি পউক মিদং সন ১২৭৯ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমার জমী
দারী জেলা হুগলির কালেক্টরি তোজীভুক্ত ৩৬৪ নং লাট সুরপুরের অন্তঃ-

পাতী গোপালপুর মৌজার রাজস্ব উৎপন্ন, প্রজার খাজানা, ও জলকর ও

ফলকর, ও খাস দখলি ভূমি, ও হাট বাজার দরবন্ত হকুকের মধ্যে যে সমস্ত
উৎপন্ন আছে ও ভবিষ্যতে যাহা হইবেক তাহার সমুদায়ের কারণ ৫১০০০
টাকা পণ গ্রহণানন্তর সালিয়ানা ১২০১২ টাকা জমা ধার্য্য করিয়া উক্ত মৌজা
তোমাকে পত্তনি দেওয়া গেল। মালগুজারীর টাকা কিন্তিবন্দী মাফিক সরবরাহ
করিবে। কিন্তি খেলাপ হইলে মাসিক শতকরা ১ টাকার হিসাবে সুদ দিবে।

হাজাশুকা নদী শীকন্তি আদি কোন বিষয়ের ওজোর করিবে না। উক্ত জমার
উপর কখন বেশী হইবে না। জরিপ, নিরিখ, নদী পয়স্তি, খালখন্দ, ভরাটী ও
জমীর শক্তি বৃদ্ধি হইয়া যে কোন ৰূপে বেশী ও লাভ হইবেক তাহা তুমি পুত্র

পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবে। রোডশেষ, ডাক খরচা, ট্যারু প্রভৃতি
যাহা নূতন সংস্থাপিত হইবেক তাহা তুমি পৃথকৰূপে দিবে। অন্যায্য জমী
জমা কাহাকেও দিবে না এবং লাখেরাজের ছাড় বিনা অনুমতিতে কাহাকেও

দিবে না। বাকি পড়িয়া নীলামে বিক্রয় হইয়া মৌজা মজকুর যদ্যপি আমার
খাস দখলে আইসে তবে তোমার কৃত বন্দোবন্ত সকল রহিত হইতে পারিবে ।

আইন মতে সকল কার্য্য করিবে এতদর্থে কবুলীয়তি গ্রহণ করিয়া পত্তনি
পাটা দিলাম ইতি। তাৎ-



১২ জমীদারী, মহাজনী

জের

জমা ... ১২০১৭...

জায়
কিন্তিবন্দী

স্তংত
আশ্বিন ৬০০২.... ...

পৌষ ৩০০২ K... ...
৫৪ফালুগুণ ... ৩০১২... ৩৩

১২০১২

( ৪)

0৮ইজারদারের কবুলীয়তি।
৮
-৮৩৮

-হমহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু শুকনন্দন ঘোষ ৮
[
[৫

৷৫তালুকদার মহাশয় বরাবরেষু
ক্য

লিখিতং শ্রীকেদারনাথ দত্ত, পিতার নাম "নিমাই দত্ত, সাং চাতর
পরগণে বোরো, কস্য কবুলীয়তি পত্রমিদং সন ১২৭৯ সালাব্দে লিখনং
কার্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের পত্তুনি তালুক মৌজা গোপালপুর ইস্তক সন ১২৭১সাল
নাগাইদ ১২৮৪ সাল, সালিয়ানা ১৫০০২ টাকা জমা স্বীকার করিয়া ইজারা
লইলাম, মালগ্ুজারীর টাকা কিন্তিবন্দী মাফিক মেয়াদ মধ্যে সন সন সর

বরাহ করিব। কিন্তি খেলাপ হইলে মাসিক শতকরা ২২ টাকার হিসাবে
সুদ দিব। হাজাশুকা পতিতের কোন ওজোর করিব না। বৃক্ষাদি চ্ছেদন
বা পুষ্করিণী খনন অথবা কায়েমি জমার খারিজ দাখিল মহাশয়ের অনুমতি
ভিন্ন করিব না, এবং জমা কমী কাহাকেও দিব না, মৌজা মজকুরের খাজানাদি

ও খামার জমীর উৎপন্ন এবং জরিপ নিরিখ করিয়া যাহা বেশী
হইবেক মেয়াদ পর্য্যন্ত তাহার সকলই আমি পাইব মহাশয় কেবল
উপরোক্ত নির্দ্দিষ্ট কর মাত্র প্রাপ্ত হইবেন। মেয়াদ মধ্যে সরকার বাহাদুরের

হকুমে যাহা দরিঅঙ্ক হয় তাহা আমি স্বতন্ত্র দিব। চতুঃসীমা বড়ায়
রাখিয়া ভোগ দখল করিব। মেয়াদ গতে মৌজা মজকুর মহাশরের খাস
হইবেক এতদর্থে পাটা লইয়া কবুলীয়তি লিখিয়া দিলাম । ইতি তা--

ঈশাদী।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র পালিতশ্রীকেশব ঘোষ।
সৰ্ব্ব সাং অনন্তপুর



ও বাজার হিসাব।

জের-
... ১৫০০২

...জমা
জায়

কিন্তিবন্দী
৫০০২

...আষাঢ় ...
২৩... ৫০০২আশ্বিন ... K৹৫০০২......চৈত্র

৫
৯০১৫০০২

১K

( ৫ )

ইজারদারের পাটা।

শ্রীকেদারনাথ দত্ত, পিতার নাম এনিমাই দত্ত, সাং চাতরা,
পরগণে বোরো, সুচরিতেযু।

আমার পত্তনি তালুক গোপালপুর ইস্তক সন ১২৭৯ সাল নাগাইদ ১২৮৪

সাল পর্য্যন্ত সালিয়ানা ১৫০০২ টাকা জমা অবধারিত মতে তোমাকে
ইজারা দেওয়া গেল। মালগুজারির টাকা কিন্তিবন্দী মাফিক মেয়াদ মধ্যে

সন সন সরবরাহ করিবে। কিন্তি খেলাপ হইলে মাসিক শতকরা ২২ টাকার
হিসাবে সুদ দিবে। হাজা শুকা পতিতের কোন ওজর করিবে না। বৃক্ষাদি

চ্ছেদন বা পুষ্করিণী খনন অথবা কায়েমী জমার খারিজ দাখিল আমার
অনুমতি ভিন্ন করিবে না, এবং জমা কমী কাহাকেও দিবে না। মৌজা মজকুরের

খাজানা ও খামার জমীর উৎপন্ন এবং জরিপ নিরিখ করিয়া যাহা বেশী হই-

বেক মেয়াদ পর্য্যন্ত তাহার সকলই তুমি পাইবে। আমি উপরোক্ত রাজস্ব
মাত্র প্রাপ্ত হইব। মেয়াদ মধ্যে সরকার বাহাদুরের হুকুমে দরিঅঙ্ক হয়
তাহা তুমি পৃথকৰূপে দিবে। চতুঃসীমা বজায় রাখিয়া ভোগ দখল করিবে।

মেয়াদ গতে মৌজা মজকুর আমার খাস হইবেক, এতদর্থে কবুলীয়তি লইয়া
পাটা দিলাম । ইতি তারিখ-

খ



১৪ জমীদারী, মহাজনী

জের-
জমা ... ১৫০০২...

জায়
কিন্তিবন্দী
আষাঢ় ৯১

৫০০২...

আশ্বিন ... ৫০০৭ ২...
চৈত্র ৫০০২......

৪৫
৯৬

১৫০০৭

(৬)

মৌরসী কবুলীয়তি।
মহামহিম শ্ৰীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য, পিতার * ট

নাম “ অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য, পিতামোহের নাম ট
৩৮

৮
-

৮এচন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য, সাং গোবিন্দপুর, পরগণে দ
৫

মাণ্ডরা, জেলা চর্ব্বিশ পরগণা জমীদার মহাশয়

বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীসনাতন দাস, পিতার নাম "নিতাই দাস, পিতামোহের নাম
 গৌরাঙ্গ দাস, সাং ঘোষপাড়া, পরগণে কলিকাতা, জেলা বারাসত কস্য

কবুলীয়তি পত্রমিদং কাৰ্য্যঞ্চাগে জেলা চরব্বিশ পরগণার সব-ডিষ্ট্িকট উক্ত
বারাসতের অন্তঃপাতী উক্ত ঘোষপাড়া গ্রামের মধ্যে মহাশয়ের পৈতৃক

নিষ্কর ৬৫২ নং তায়দাদভুক্ত বড় কুঠীর পশ্চিম, রাস্তার পূর্ব্ব, কালিদাস
ঘোষের বাগানের উত্তর, পীতাম্বর চক্রবর্ত্তীর জমীর দক্ষিণ, এই চতুরঃসীমার

মধ্যে এক বন্দে শালি জমী ১৬ বিঘার কাত সালিয়ানা ২০০ টাকা জমা

ধাৰ্য্য মতে ৫০০২ টাকা মৌরসী স্বতবের পণ দিয়া কবুলীয়তি দিতেছি

মালগুজারির টাকা কিন্তিবন্দী অনুসারে সরবরাহ করিব। কিন্তি খেলাপ

হইলে দন্তর মত সুদ দিব। হাজা শুকা পতিতের কোন ওজর করিব না।
উক্ত ভূমিতে পুষ্করিণী খনন ও বৃক্ষাদি রোপণ ও ইমারতাদি নির্ম্মাণ
করিয়া দান ও বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ

দখল করিব। উপরোক্ত খাজনা ব্যতিরেকে মহাশয়ের সহিত কোন এলাকা

থাকিবে না। মহাশয় বা মহাশয়ের ওয়ারিশানক্রমে যদি কেহ কখন কোন
দাবি দাওয়া করেন তাহা বাতিল ও নামগ্ডুর, এতদর্থে মৌরসী পাট্টা লইয়া

তাংকবলীয়তি লিখিয়া দিলাম । ইতি সন-

ঈশাদী।
শ্রীভৈরব দাস ।শ্রীগৌরাঙ্গ দাস ।

সৰ্ব্ব সাং কৃষ্ণপুর।



৪ বাজার হিসাব।

জের-

জমা ২......

জায়
কিন্তিবন্দী

৭আষাঢ় ... ...
১০ফালুগুণ ... ২৬

২০২

(৭

স্বং বথচ,মৌরসী পাটা।

শ্রীসনাতন দাস, পিতার নাম পনিতাই দাস, পিতামোহের নাম গৌরাঙ্গ
দাস, সাং ঘোষপাড়া, পরগণে কলিকাতা, জেলা বারাসত, সুচরিতেষু।

কস্য পাটা পত্রমিদং কাৰ্য্যঞ্চাগে ডিষ্টিকট রেজিষ্টার জেলা চর্ব্বিশ পরগণা,

সব-ডিষ্টিকুট উক্ত বারাসতের অন্তঃপাতী উক্ত ঘোষপাড়া গ্রামের মধধ্যে

আমার পৈতৃক নিষ্কর ভূমি ৬৫২ নং তায়দাদের অন্তর্গত বড় কুঠীর পশ্চিম,
রাস্তার পূর্ব্ব, কালিদাস ঘোষেয় বাগানের উত্তর, পিতাম্বর চক্রবর্ত্তীর জমীর

দক্ষিণ, এই চতুঃসীমার মধ্যে একবন্দে শালি জমী ১৬৩০ বিঘার কাত ২০২
টাকা জমা ধার্য্য মতে ৫০০২ টাকা মৌরসী স্বতের পণ গ্রহণ করিয়া পাটা

দিতেছি। মালগুজারির টাকা কিন্তিবন্দী অনুসারে সরবরাহ করিবে। কিন্তি
খেলাপ হয় দন্তরমত সূদ দিবে। হাজা শুকা পতিতের কোন ওজর করিবে না।
উক্ত ভূমি সম্পত্তিতে পুষ্করিণী খনন ও বৃক্ষাদি রোপণ ও ইমারতাদি নির্ম্মাণ
করিয়া দান বিক্রয়ের স্বতবাধিকারী হওত পুত্ত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল
করিবে। আমি বা আমার ওয়ারিশানক্রমে যদি কেহ দাবি দাওয়া করে বা করি

তাহা বাতিল ও নামগ্ডুর, এতদর্থে কবুলীয়তি লইয়া মৌরসী পাটা লিখিয়া
দিলাম। ইতি, তাং

খ ২

১৫
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জের-
২০......জমা ...

জায়

কিন্তিবন্দী
১০২...আষাঢ় ... খর্ণ১০২...ণালুগুণ ...

ঐ
K২০৭

(৮) দি
Pর্৭

৮চদেওয়ানের কবুলীয়তি।
৮

৫মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর,
৮

৫জমীদার মহাশয় বরাবরেষু ।
৮.

৮

তয

লিখিতং শ্রীহরেকৃষ্ণ পাল চৌধুরী, পিতার নাম শ্রীশ্যামাচরণ পাল চৌধুরী

সাং কাশিপুর, পরগণে বোরো, জেলা হুগলি কস্য দেওয়ানী কর্ম্মের কর
লীয়তি পত্রমিদং সন ১২৭৯ সালাব্দে লিখনং কাৰ্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের
সরকারে তালুক ও জমীদারী ও খেরাজ ও লাখেরাজ ও বাটী ও ঘর ও

সহর কলিকাতার ও বেনারসের মধ্যে যে কিছু স্থাবর সম্পত্তি আছে
তাহার এবং জহরত প্রভৃতি নগদ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ হেতু আপনার

সংসারে আমি দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত হইলাম। যাহাতে সমস্ত কার্য্য
সুচাকুৰূপে নির্ব্বাহ হয় তাহা করিব কোনৰূপে ক্ষতি করিব না এবং

প্রজা সমূহকে সন্দষ্ট রাখিয়া আয়ের প্রতি বিলক্ষণ লক্ষ রাখিয়া যাহাতে
আয় বৃদ্ধি হয় বিশেষৰূপে তাহার চেষ্টা করিব। অন্যায় ব্যয় করিব না।

সেরেস্তার কাগজাত দোরোন্ত রাখিব, আমার নিম্ন পদে যে সমস্ত আমলা
নিযুক্ত হইবেক তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সমস্ত কার্য্য করিব, এবং

করাইয়া লইব, কোনমতে ত্রুটি হইবে না; মাসিক পঞ্চবিংশতি মুদ্রা বেতন
পাইব, আমার এই চাকরির মাল ও হাজির জামিন উক্ত জেলার উক্ত
পরগণার শ্রীচরণ ঘোষকে দিলাম । ইতি তাৎ



ও বাজার হিসাব।

(৯)

৶ি[৮দেওয়ানের জামিনি।
ূর্ত

৫ছ্ছুমহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর,
৯৮ি ৮
৮০জমীদার মহাশয় বরাবরেযু। ল ৮

লিখিতং শ্রীশ্রীচরণ ঘোষ, পিতার নাম পদেবেন্দ্র ঘোষ, সাং কালীপুর,
পরগণে বোরো, জেলা হুগূলি, কস্য মাল ও হাজির জামিনি পত্রমিদং
সন ১২৭৯ সালাব্দে লিখনং কাৰ্য্যঞ্চাগে আমার জামিনি মাতর্ব্বরিতে
কাশীপুর সাকিমের শ্রীহরেকৃষ্ণ পাল চৌধুরীকে আপনকার তাবৎ সম্পত্তির

দেওয়ানী কৰ্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। উক্ত দেওয়ানের কৰ্ত্তব্য কার্য্যের ত্রটি হেতু
মহাশয়ের সরকারের যে সমস্ত লোকসান হইবেক তাহার অনাদায়ে আমি

নিজ হইতে সুদের সহিত আদায় দিয়া সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিব ইতি। তাৎ-

22
১K১০)৫

দেওয়ানের সনন্দ

শ্রীহরেকৃষ্ণ পাল চৌধুরী
সুচরিতেযু

সনন্দ পত্রমিদং সন ১২৭৯ সালাব্দে লিখনং কাৰ্য্যঞ্চাগে আমার স্থাবর

ও অস্থাবর সম্পত্তি সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণ হেতু তোমাকে দেওয়ানী কর্ম্মে

নিযুক্ত করিলাম। তুমি সৰ্ব্বদা আমার বাটীর সংলগ্ন সদর কাছারিতে

উপস্থিত থাকিয়া রাজকীয় কার্য্যে আয়ু ও ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া
সুচাকুৰূপে সমস্ত কাৰ্য্য নির্ব্বাহ করিবে। কোনৰূপে লোকসান করিবে না।
সেরেস্তার কাগজাত দোরোন্ত রাখিবে। তোমার নিম্ন পদে যে সমস্ত আমলা

নিযুক্ত হইবেক তাহাদিগের প্রতি বিলক্ষণ লক্ষ রাখিয়া সমস্ত কার্য্য করাইয়া
লইবে। কেহ যেন গাফিলি ও লোকসান করিতে না পারে। মাসিক পথ-

বিংশতি মুদ্রা বেতন পাইবে; অতিরিক্ত খরচ করিবে না, এবং কাহাকে ও

খরচ করিতে দিবে না । ইতি তাৎ-

খ ৩
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( ১১ )

পেষ্কারের কবুলীয়তি। ৪২
৮

স্দ
মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর, ৪

 

☞
0/জমীদার মহাশয় বরাবরেযু।

1২ ৮
ত্ি

লিখিতং শ্রীমাধবচন্দ্র বসু, পিতার নাম শ্রীদয়ালচন্দ্র বসু, সাং জৌগা,
পরগণে হালিসহর, জেলা বারাসত, কস্য পেষ্কারি কর্ম্মের কবুলীয়তি পত্রমিদং

কাৰ্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের সরকারে আমি পেষ্কারি কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইলাম; মালি
মোকদ্দমা সম্পর্কে যে সমস্ত কাগজাত উপস্থিত হইবেক এবং সেরেস্ার
দলিল দন্তাবেজ যে কিছু লেখা পড়া করিতে হইবেক সর্ব্বক্ষণ কাছারিতে

উপস্থিত থাকিয়া ঐ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিব এবং মহাশয়কে জ্ঞাত 
করাইব; গাফিলি বা তাচ্ছিল্য করিব না; মাসিক দশ টাকা বেতন পাইব।
ইতি তাৎ

ঈশাদী।
শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত । শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র সেন ।

সাং আদানি।

র্ব্

র্ব্ব
১২)

পেষ্কারের সনন্দ

শ্রীমাধবচন্দ্র বসু, পিতার নাম শ্রীদয়ালচন্দ্র বসু, সাং জৌরগা, পরগণে
হালিসহর, জেলা বারাসত সুচরিতেষু। পেষ্কারি কর্ম্মের সনন্দ পত্রমদং
কাৰ্য্যঞ্চাগে আমার নিজ বাটীর সদর কাছারিতে তোমাকে পেষ্কারি কর্ম্মে

নিযুক্ত করিলাম, তুমিহ সর্ব্বদা উক্ত কাছারিতে উপস্থিত থাকিয়া সেরেস্তার
কাগজাত ও মুশাবিদাদি ও দলিল দন্তাবেজ ও মোকদ্দমার কাগজাত প্রভৃতি

লেখা পড়া করিয়া আমাকে জ্ঞাত করাইবে ; গাফিলি বা তাচ্ছিল্য করিবে
না, মাসিক দশ টাকা বেতন পাইবে । ইতি তাং



১৯ও বাজার হিসাব।
( ১৩)

নায়েবের কবুলীয়তি।
৮ ৮

৪
মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর, ছি

৫
চজমীদার মহাশয় বরাবরেযু
৩৮৮

ত্ ৮

লিখিতং শ্রীকালী ঘোষ, পিতার নাম শ্রীবদনচন্দ্র ঘোষ, সাং লক্ষীপুর,
পরগণে আরসা, জেলা হুগলি কস্য নায়েবি কর্ম্মের কবুলীয়তি পত্রমিদং

কাৰ্য্যঞ্চাগে উক্ত জেলার উক্ত পরগণার লাট সুরপুরের নায়েবি
কর্ম্মে আমাকে নিযুক্ত করিলেন। আমিহ লাট মজকুরের ডিহির

কাছারিতে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত প্রজাকে সন্ভষ্ট রাখিয়া গোমান্তা

প্রভৃতি আমলাগণের দ্বারা বিলি বন্দোবন্ত ও আবাদ ও রাজস্ব আদায়
করাইয়া মাস মাস মহাশয়ের সদর কাছারিতে এরসাল করিব। কমী বেশী

খারিজ দাখিল মহাশয়ের অনুমতি ভিন্ন করিব না। সাল আখিরীতে
গোমান্তাগণের হিসাব নিকাশ লইয়া নিকাশী কাগজাত সম্বলিত মহাশয়ের

নিকট উপস্থিত হইয়া সন সন নিকাশ বুঝাইয়া দিব, এবং আবশ্যকমতে
গোমান্তাগণের সহিত হাজির হইয়া আজ্ঞানুসারে কাৰ্য্য নির্ব্বাহ করিব।

কোন বিষয়ের ক্ষতি করিব না। মাসিক দশ টাকা বরাওদ্দবেতনের অতিরিক্ত
খরচ করিব না। আমার এই চাকরির মাল ও হাজির জামিন বোরো
পরগণার চাতরা সাকিমের শ্রীরামকৃষ্ণ কুণ্ডকে দিলাম । ইতি তাৎ

(১৪

নায়েবের জামিনি।

মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর,

জমীদার মহাশয় বরাবরেযু
লিখিতং শ্রীরামকৃষ্ণ কুণ্ড, পিতার নাম শ্রীরামকান্ত কুণ্ড, সাং চাতরা, পর-

গণে বোরো, জেলা হুগলি কস্য মাল ও হাজির জামিনি পত্রমিদং কাৰ্য্যঞ্চাগে

উক্ত জেলার আরসা পরগণার লক্ষীপুর সাকিমের শ্রীকালী ঘোষকে লাট
সুরপুরের নায়েবি কৰ্ম্মে আমার জামিনির মাতর্ব্বরিতে মোকরোর করিলেন।

উক্ত ঘোষ মহাশয় গাফিলি বা তাচ্ছিল্য অথবা তহবিল তছুৰূপাৎ করিয়া
লোকসান করেন তাহা উক্ত ঘোষের নিকট অনাদায়ে সূদের সহিত বেবাক
লোকসানি টাকা আমি নিজহইতে আদায় দিব, এবং যদি ঘোষ মহাশয়

পলায়িত হন হাজির করিয়া দিব, এতদার্থে মাল ও হাজির জামিনি লিখিয়া
দিলাম । ইতি তাং
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(১৫

নায়েবের সনন্দ।

৫
৪৫২K

ও২ইং,
(৬

শ্রীকালীঘোষ, সাং লক্ষীপুর, পরগণে আরসা, জেলা হুগলি, নায়েবি কর্ম্মের
সনন্দ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে, উক্ত জেলার উক্ত পরগণার লাট সুরপুরের
নায়েবি কৰ্ম্মে তোমাকে নিযুক্ত করা গেল, তুমহ লাট মজকুরের ডিহির কাছা
রিতে সৰ্ব্বদা হাজির থাকিয়া প্রজাগণকে সন্ভষ্ট রাখিয়া বিলি বন্দোবন্ত ও

আবাদ তরদরদ ও রাজস্ব আদায় করাইয়া মাস মাস আমার বাটীর সদর
কাছারিতে ইরসাল করাইবে। তোমার নিম্নস্থ আমলার প্রতি লক্ষ রাখিয়া
সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে; যেন কেহ ক্ষতি করিতে না পারে, মোকদমার
সৰ্ব্বদা তদারক করিবে। সাল আখিরীতে গোমাস্তাগণের হিসাব নিকাশ লইয়া
নিকাশি কাগজাত সম্বলিত সদর কাছারিতে উপস্থিত হইয়া নিকাশ সম-
জাইয়া দিবে। মাসিক দশ টাকা বরাওদ্দ বেতনের অতিরিক্ত খরচ করিবে না

ইতি। তাৎ-

১৬

৫িকারকুনের কবুলীয়তি

মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর, ৪

18
াচঃজমীদার মহাশয় বরাবরেষু। ে

লিখিতং শ্রীরমণ চৌধুরী, পিতার নাম "কিশোর চৌধুরী, সাং জনাই,
পরগণে বালিয়া, জেলা হুগলি, কস্য কারকুনি কর্ম্মের কবুলীরতি পত্র
মিদং কাৰ্য্যঞ্চাগে আমি মহাশয়ের জমীদারী ও তালুক ও লখেরাজ সম্পততির
সেরেস্তায় কারকুনি পদে নিযুক্ত হইলাম। সর্ব্বক্ষণ মহাশয়ের বাটীর

সংলগ্ন সদর কাছারিতে উপস্থিত থাকিয়া জমীদারী সেরেস্তা দোরোন্ত
রাখিব; এবং আমার উপরিস্থিত আমলাগণের আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য্য



ও বাজার হিসাব।
করিব, আমার নিম্ন পদস্থ মফস্বলি নায়েব বা গোমাস্তাগণের স্থানে বর্ষে বর্ষে
রীতিমত নিকাশ লওয়াজিমা লইয়া উপরিস্থিত আমলা এবং মহাশয়কে
দেখাইয়া নিশানিযুক্ত হইলে যতনপূৰ্ব্বক সেরেস্তায় রাখিব; ক্ষতি লোকসান
কোনৰূপে করিব না; বেতন মাসিক আট টাকা পাইব। আমার চাকরির
মাল ও হাজির জামিন বোরো পরগণার বড়া সাকিমের শ্রীনিমাইচরণ বট
ব্যালকে দিলাম ইতি। তাৎ

ঈশাদী।

শ্রীনিতাই দালাল।শ্রীহারাণ ঘোষ।

সৰ্ব্ব সাং চেতো।

(১৭)
৮কারকুনের জামিনি।

৪

৪মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর,
প্ু ৴৹

৮জমীদার মহাশয় বরাবরেযু
হ
1.

দ্যে

লিখিতং শ্রীনিমাইচরণ বটব্যাল, পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ বটব্যাল, সাং বড়া
কস্য মাল ও হাজির জামিনি পত্র মিদং কাৰ্য্যঞ্চাগে আমার মাতর্ব্বরিতে

বালিয়া পরগণার জনাই সাকিমের শ্রীরমণ চৌধুরীকে মহাশয়ের সরকারে

কারকুনি পদে নিযুক্ত করিলেন। কারকুনের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রটি হেতু
মহাশয়ের যে কিছু লোকসান হইবেক তাহা অনাদায়ে সূদের সহিত আমি

স্বয়ং নিজ হইতে ক্ষতিপূরণ করিব ; পলায়িত হয়, হাজির করিয়া দিব,

ইতি। তাৎ-

ঈশাদী।

শ্রীনিতাই দালাল।শ্রীহারাণ ঘোষ।

সৰ্ব্ব সাং চেতো।
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( ১৮ )

কারকুনের সনন্দ

১
ঐ

এ.

ঐ

শ্রীরমণ চৌধুরী সাং জনাই, পরগণে বালিয়া, জেলা হুগলি কারকুনি
কর্ম্মের সনন্দ পত্রমিদং কাৰ্য্যঞ্চাগে আমার সদর কাছারির কারকুনি পদে

তোমাকে নিযুক্ত করিলাম, তুমি নিয়ত কাছারিতে উপস্থিত থাকিয়া সেরে
স্তার কাগজাত দোরোন্ত রাখিবে, সরকারি লভ্যের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা

করিবে, মফস্বলি নায়েব বা গোমাস্তাগণের স্থানে নিকাশ লইয়া প্রধান

প্রধান আমলা এবং আমাকে বুঝাইয়া দিবে, আর আমার নিশানিমতে
সেই সকল কাগজাত সেরেস্তায় রাখিবে, এবং আপন প্রদন্ত কবুলীয়তির
মর্ম্মানুসারে সমস্ত কার্য্য করিবে; মাসিক আট টাকা বেতন পাইবে। ইতি
তাৎ

( ১৯)

মুহরির কবুলীয়তি।
৪2
াদ

মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর, ৮
৮
৶/৮জমীদার মহাশয় বরাবরেঘু ।

(্যে দ

লিখিতং শ্রীকমল বসু, পিতার নাম  বিপিন বসু, সাং বড়া, পরগণে
বোরো, জেলা হুগলি কস্য মূহরিগিরি কর্ম্মের কবুলীয়তি পত্রমিদং কার্য্য-
ঞ্চাগে আমি মহাশয়ের সরকারে মুহরিগিরি কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইলাম, নিয়ত

কাছারিতে থাকিয়া মহাশয়ের এবং প্রধান প্রধান আমলাগণের আজ্ঞানু

সারে সেরেস্তায় যখন যে লেখাপড়া উপস্থিত হইবেক, ও মালের কাগজ

২২



ও বাজার হিসাব।
ও জমা খরচ ও খাতা রোকোড ও হিসাব আদি দন্তরমত লেখাপড়া করিব,
গাফিলি বা তাচ্ছিল্য করিব না, রীতিমত লিখিয়া সেরেন্তা দোরোন্ত রাখিব ;

মাসিক সাত টাকা বেতন পাইব, অন্যায় কোন কার্য্য করিব না। ইতি

তাং-

ঈশাদী।
শ্রীনিতাই দাস।শ্রীবলাই ঘোষ।

সাং ঘোষপুর।

(২০ )

মূহরির সনন্দ

৩২
শ্রীকমল বসু, সাং রডা, পরগণে বোরো, জেলা হুগলি মূহরিগিরি কর্ম্মের

সনন্দপত্রমিদং কাৰ্য্যঞ্চাগে আমার সরকারের সদর কাছারিতে মুহরিগিরি

কর্ম্মে তোমাকে নিযুক্ত করা গেল, তুমিহ সর্ব্বক্ষণ উক্ত কাছারিতে কজ হাজির
থাকিয়া জমীদারী সেরেন্তা ও জমা খরচ ও খাতা রোকোড় আমার এবং

প্রধান প্রধান আমলাগণের আজ্ঞানুসারে রীতিমত লেখাপড়া করিবে।

পাফিলি বা তাচ্ছিল্য করিবে না, মাসিক সাত টাকা বেতন পাইবে। ইতি

তাং

২১)
৮

মুনুসীর কবুলীয়তি।
৮২৪

মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর,
16৮জমীদার মহাশয় বরাবরেযু। ক্যে

লিখিতং শ্রীহরিদাস ঘোষ, পিতার নাম শ্রীকানাই ঘোষ, সাং শ্রীখণ্ড, পর-

গণে বোরো, জেলা হুগলি কস্য মুনুসীগিরি কর্ম্মের কবুলীয়তি পত্রমিদং কার্য্য-
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ঞ্চাগে আমি মহাশয়ের সরকারে মুনুসীগিরি কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইলাম সর্ব্বদা
কাছারিতে হাজির থাকিয়া সদর মফস্বলের পত্র ও মুশাবিদা ও দলিল দন্তা

বেজ লেখা পড়া করিব, এবং প্রধান প্রধান আমলাগণের ও মহাশয়ের

আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য্য করিব। গাফিলি বা তাচ্ছিল্য করিব না; মাসিক

পাঁচ টাকা বেতন পাইব। ইতি তাৎ-

ঈশাদী ।

শ্রীকালীচরণ ঘোষ। শ্রীনিধিরাম ঘোষ।

সাং কলিঙ্গ।

২২

মুনুসীর সনন্দ।

১৫
২৫

৫

শ্রীহরিদাস ঘোষ, সাং শ্রীখণ্ড, পরগণে বোরো, জেলা হুগলি, মুনুসীগিরি
কর্ম্মের সনন্দ পত্রমিদং কায্যঞ্চাগে তোমাকে আমার সরকারে মুনুসীগিরি
কর্ম্মে নিযুক্ত করিলাম, তুমিহ সৰ্ব্বদা সদর কাছারিতে উপস্থিত থাকিয়া
সদর মফস্বলের পত্র ও মুশাবিদা ও দলিল দস্তাবেজ লেখা পড়া করিবে
এবং প্রধান প্রধান আমলাগণের ও আমার আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য্য

করিবে ও জ্ঞাত করাইবে। গাফিলি বা তাচ্ছিল্য করিবে না; মাসিক পাঁচ টাকা

বেতন পাইবে । ইতি তাৎ



ও বাজার হিসাব। ২৫

২৩)

খাজাঞ্জীর কবুলীয়তি।

মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদর,
জমীদার মহাশয় বরাবরেযু ।

লিখিতং শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র, পিতার নাম শ্রীনকুড়চন্দ্র মিত্র, সাং বাকুসা, পর-

গণে বালিয়া, জেলা হুগলি, কস্য খাজাণীগিরি কর্ম্মের কবুলীয়তি পত্রমিদং

কাৰ্য্যঞ্চাগে আমি মহাশয়ের বাটীর খাজাণ্ডীগিরি কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইলাম।

আপনকার জমীদারী ও তালুক ও খেরাজ ও লাখেরাজ সম্ভুত অথবা

বাটীভাড়া ও সুদ ও পাটাসেলামি ও রাজবরণ ও অপর কর্ত্তৃক আমানতাদি
এবং নিজতহবিলের টাকা যে কোনৰূপে আমার হস্তে আসিবেক আমি

তৎক্ষণাৎ তাহা জমা করিয়া লইব, আর মহাশয়ের হস্তাক্ষরি লিষ্টির বরাদ্দ-

মত খরচ করিয়া জমাখরচ লিখিব। আপনকার অনুমতি ভিন্ন এক পয়সাও

কাহাকে দিব না, প্রতিদিন জমা খরচের নিকাশ করিয়া মহাশয়ের স্বাক্ষরিত

করাইয়া লইব, কোনমতে লোকসান করিব না। আমার এই চাকরির মাতর্ব্বর

কারণ এক সহস্র মূদ্রা মহাশয়ের নিকট রাখিলাম, কোন রকমে যদ্যপি
ক্ষতি করি তবে ঐ টাকা হইতে কর্ত্তন করিয়া লইবেন, অকুলান হয় আমি

নিজ হইতে দিব; যখন স্বেচ্ছাক্রমে চাকরি পরিত্যাগ করিব তখন ঐ সহস্র
মুদ্রা ওয়াপস পাইব। মাসিক বিংশতি মুদ্রা বেতন পাইব। ইতি

তাৎ

২৪
2৫

4খাজাঞ্জীর সনন্দ
৭ং
৩

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র, পিতার নাম শ্রীনকুড়চন্দ্র মিত্র, সাং বাকুসা, পরগণে
বালিয়া, জেলা হুগলি, খাজান্তীগিরি কর্ম্মের সনন্দ পত্রমিদং কাৰ্য্যঞ্চাগে

তোমাকে আমার বাটীর সদর কাছারিতে খাজান্তীগিরি কৰ্ম্মে নিযুক্ত করি

লাম, তুমি উক্ত কাছারিতে নিয়ত উপস্থিত থাকিয়া আমার সরকারের
আমদানি ও অপরকৃত আমদানি টাকা পাইবামাত্র কাগজে জমা করিয়া
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লইবে, নির্দ্দিষ্ট খরচের লিষ্টি মাফিক খরচ করিবে এবং যে যে ব্যয়ে টাকার
রসিদ লইতে হয় তাহাও লইবে, বিনা হুকুমে এক পয়সা খরচ করিবে না,
জমাখরচকাগজের প্রতিদিন নিকাশ করিয়া আমার স্বাক্ষরিত করাইবে ।
তোমার চাকরির মাতর্ব্বর জন্য এক সহস্র মুদ্রা আমার নিকট বিনা সুদে
ডিপজিট্টু রহিল । তুমি বিনা অপরাধে যখন স্বয়ং চাকরি পরিত্যাগ করিবে
তৎক্ষণাৎ উক্ত ডিপজিটের টাকা ফেরৎ পাইবে। মাসিক বিংশতি মুদ্রা
বেতন পাইবে, ক্ষতি লোকসান করহ ঐ টাকা হইতে কর্ত্তন করিয়া লইব,
তাহাতে পরিশোধ না হয় তুমি নিজ হইতে দিবে। ইতি তাৎ

ব০

ড়২৫) ২ত্ত
৭৹

৫ ফ

আমমোক্তারনামা।
ত

উ
6

লিখিতং শ্রীবীরে দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর, পিতার নাম ৫হারাণচন্দ্র রায় বাহা

দূর, সাং সাদিপুর, পরগণে বালিয়া, জেলা হুগলি কস্য আমুমোক্তারনামা
পত্রমিদং কাৰ্য্যঞ্চাগে সহর কলিকাতার অরিজিন্যাল হাইকোট ও হাইকোট
ও পুলিস্ এবং জেলা চর্ব্বিশ পরগণা ও জেলা বারাশত ও জেলা নদীয়া ও
জেলা যশহর ও জেলা হুগলি ও জেলা বর্দ্ধমান ও জেলা মেদিনীপুর ও তদন্ত

্গত সমস্ত সব-ডিভিজন প্রভৃতিতে যে সমস্ত বিচারালয় আছে, ও ভবিষ্যতে

যাহা হইবেক, তাহাতে শ্ৰীযুক্ত জল ও সেসন্সমু জজ ও এডিসন্যাল জজ ও সবর

ডিনেট জজ ও হেড় মুনসিফ ও মুনসিক্ষু এবং উক্ত জেলাহায়ের ও জেলাহারের
অন্তর্গত মাজিষ্রেট ও ডেপুটি মাজিষ্টেট ও জইন্ট মাজিষ্টেট ও পুলিশ সুপ্রিন্

টেণ্ডেন্ট ও কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টর ও এসিসুট্যান্ট কালেক্টর ও সব-
ডেপুটী কালেক্টর ও সারভেয়ার ও থাকবস্ত ও রেজিষ্টার প্রভৃতি বিচারপতি

গণের সমীপে আমার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অথবা দেনা পাওনা উপ-
লক্ষে মৎকর্ত্তৃক অপরের নামে, বা অপর কর্ত্তৃক আমার নামে, যে কোন মালি
মোকদ্দমা উপস্থিত আছে, ও ভবিষ্যতে উপস্থিত হইবেক, তাহার উকিল
মোক্তার নিযুক্ত ও সওয়াল জবাব কারণ, ও টাকা আমানৎ দেওন ও দলিল

দাখিল করণ, ও রসিদ দিয়া আমানতি টাকা ও দলিল ওয়াপস ও দলিল
রেজেষ্টুরি করাইবার কারণ, ও অপরের ডিক্রীজারিতে ও আট কানুন ও গবর্ণ-

মেন্টের বাকিদারিতে নীলাম বিক্রয় স্থলে স্থাবর অস্থবর সপত্তি আমার
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নিমিত্ত ক্রয় করণ, ও সেলেরবন্দে দস্তখৎ করিয়া ফিচের টাকা বা কোম্পানির
কাগজ আমানৎ ও আমার পাওনার ডিক্রী জারিতে কোন বস্তু ক্রয় করিয়া

দাবি মেকদার ও বিক্রয় মূল্যের বাবুদ রসিদ দিবার কারণ, ও বর্ণনাপত্রে ও

আবুজীতে সত্য পাঠ লিখিবার কারণ, জেলা হুগলিরবালিয়া পরগণার শ্রীরাঘব

দাসকে আমুমোক্তার মোকরোর করিলাম। মোক্তার মজকুর আমার নাম
দন্তখৎ বকলম দিয়া উপরোক্ত যে সমস্ত কার্য্য, ও দন্তখৎ, ও আমার

দস্তখং স্বীকার করিয়া যে কোন দলিলাদি রেজেষ্টরি করিবে, তাহা আমার
স্বকৃত বৎ কবুল ও মণ্ডর। ইতি সন—তাৎ-

৯৪

ত

২৬ ত-

হস্তবৃদের হকুমনামা।

উ
লাটসুরপুরের অন্তঃপাতি মৌজে দুর্গাপুরের মণ্ডলান ও প্রজাগণ ও পাই-

কান মালুম করিয়া রাজস্ব বাকির নীলামে উক্ত লাট মজকুর খরিদ করা হই-

য়াছে। এক্ষণে নায়েব শ্রীকালী ঘোষকে পাঠাইতেছি। আমার দখল সাব্যস্ত
কারণ বাঁসগাড়ি করিয়া গ্রামের মাল খাজানাদি যে সমস্ত উৎপন্ন হয় তাহা
করার ওয়াকাই হস্তবুদে লেখাইয়া দিবে, তঞ্চক তফাৎ না হয় । ইতি সন-
তাং-

গ ২
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(২৭)

স্তবুদ করণ জন্য জমীদারের আমলা জমীদারীতে

উপস্থিত হইয়া প্রজাগণের স্থানে যেৰূপে একরার গ্রহণ
করে ।—

মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর,

৮জমীদার মহাশয় বরাবরেযু ৮
৯

৬২ াদ ৮২
৪৪ৈতি

৮
-৮ দ
o0t ৮

৩৮৮ ।
. । ৮
(লি (য

লিখিতং শ্রীগৌরদাস মণ্ডল ও তিতুমাঝি মণ্ডল, কয়োঃ একরার পত্রমিদং

কাৰ্য্যঞ্চাগে, আরসা পরগণার মৌজে দুর্গাপুর জমীদারী নীলামে খরিদ করিয়া

নায়েব শ্রীকালী ঘোষকে হস্তবুদ কারণ পাঠাইয়াছেন, আমরা ঘোষ মহাশয়ের
নিকট উপস্থিত থাকিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে গ্রামের মধ্যে যে কিছু রা
জস্ব খাজানাদি উৎপন্ন হয় তাহা জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ লেখাইয়া দিব,

এই করারে একরার লিখিয়া দিলাম । ইতি তাৎ

ঈশাদী

শ্রীশশিভূষণ ধাড়া।শ্রীহরিনাথ দাস ।

সাং দুর্গাপুর।সাং বালী ।
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২৮

হস্তবদ লইবার ধারা।

হস্তবৃদ জমী জমা মৌজে দুর্গাপুর পরগণে আরসা সন

১২৭৯ সাল ।

আসামী- জমী কাত-

৷৹- জমা -জরমলা-
৮

২৬ বৈশাখ
হ

বসকালী ঘোষ 1২৪১০ ৩০২ ৫ ট
চিথাকরাম দাস ৴৪ ১৷০ ৮

[৶ 1K 
৴ ৮ ৷৹অধর সরকার ৬০০ ১৮০০২

৮1ক ত (্িয
৮অবিনাশ ঘোষ ২০৴ ৮১৮০২
ত ৮ ত্তি ১
☞কিশোর সরকার ৴১ ৶৹ দ্যে| ।৯৫৪

তিঃ ০৮হটরাম নাগ ৮২০৴ ৪০২
৮৮ ৮
-

K0 চ
৪৬৪৪।০ [৮|৶5২০৫ ১।।৶০

৮৪ ২
চখামার সুনা রবি জমী

৷৶০

৷৫

ক দ্যে
একবন্দ ৩১ দ্যৌ ৮৮

৮৷*পতিত ১৴
ঐ ৪

৪

K
৪৮

৫

ত্যে দ্যে

২৯)
কি
কর্তচি৮চস্তবদের পর প্রজার একরার।

৯
৮৯
[4মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর,

৮ ৩৮

৮৮জমীদার মহাশয় বরাবরেযু ৷৶. ৩ ৮দ
৮ ৮
(৹]ত্যে

লিখিতং শ্রীগৌরদাস মণ্ডল ও তিতুমাঝি মণ্ডল কয়োঃ এক
রার পত্রমিদং

কার্য্যঞ্চাগে, আরসা পরগণার মৌজে দুর্গাপুর মহাশয়ের নীলামে খরিদা
গ ৩
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জমীদারী, গ্রাম মজকুরে বাঁসগাড়ি ও হস্তবদের কারণ নায়েব শ্রীকালীচরণ
ঘোষকে পাঠাইয়াছিলেন, আমরা রীতিমত বাঁসগাড়ি করিয়া করার
ওয়াঙ্কাই হস্তবুদ লিখিয়া দিলাম, কোন বিষয়ের তঞ্চক করি নাই, যদি পশ্চাং
কোনৰূপে তঞ্চকতা রাবুদ হয় তবে আমরা তাহার নিশা করিব। ইতি
সন- তাৎ-

ঈশাদী।শ্রীহরিদাস জানা। শ্রীশ্যামাচরণ দত্ত।
সৰ্ব্ব সাং দুর্গাপুর।

(৩০
-হস্তবদের পর গোমান্তা মোকরোর করিয়া
৪

S ৪গোমান্তার নিকট যেৰূপ কবুলীয়তি লহতে
[0.

}
চি ০
।৩ ৮মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাছুর,
৪

1৭
.-2জমীদার মহাশয় বরাবরেযু।
(্ি

লিখিতং স্রী মহেশচন্দ্র পালিত, পিতার নাম Cরামচন্দ্র পালিত,সাং
নৈহাটী, পরগণে বোরো, জেলা হুগলি, কস্য গোমান্তাগিরি কর্ম্মের কবুলীয়তি
পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের জমীদারী জেলা হুগলির অন্তপীতি
আরসা পরগণার লাট সুরপুরের সামিল মৌজে দুর্গাপুরের গোমান্তাগিরি

কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম। উক্ত গ্রামের মালের কাছারিতে সৰ্ব্বদা উপস্থিত
থাকিয়া জমীর আবাদ তরদুদ্ করাইব এবং প্রজাগণকে সন্ভষ্ট রাখিয়ামাল
খাজানা মাস্র মাসু কিন্তি কিন্তি যত আদায় করিব তৎক্ষণাৎ প্রজাকে

তাহার দাখিলা দিব, তদ্ভিন্ন পাটাসেলামি ও রাজবরণ ও বৃক্ষাদি বিক্রয়ের
চৌৎ আদি যত টাকা আদায় করিব তাহা উক্ত খাজানার সহিত একত্রিত
করিয়া মাস মাস বেবাক টাকা মহাশয়ের কাছারিতে অথবা ডিহির কাছারিতে
ইরসাল করিয়া দাখিলা লইব। খারিজ দাখিল কমী বেশী যখন যাহা উপ-
স্থিত হইবেক মহাশয়কে এতেলা দিয়া হুকুমনামা লইয়া সেই সমস্ত কার্য্য
করিব। কুকুমনামা ব্যতিরেকে কমী বেশী খারিজ দাখিল করিব না। সান
আখিরী হইলে লওয়াজিমা কাগজ প্রস্তুত করিয়া দাখিল করত নিকাশ সম-
জাইয়া দিব। বাকি খাজানার মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে আদালতে কাগজ

দাখিলমতে তজদিক করিয়া দিব। গ্রামে কোন অকু উপস্থিত হয় তৎ
ক্ষণাৎ পুলিসে সম্বাদ দিব। আমার গাফিলি বা কার্য্যের ক্রটিতে যদি
সরকারের কোন লোকসান হয় তাহা আমি নিজ হইতে দিব। নির্দ্ধারিত খর-
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চের অতিরিক্ত খরচ করিব না। মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইব। আমার
এই চাকরির মাল ও হাজির জামিন উক্ত দুর্গাপুর সাকিমের শ্রীবিষ্ণুদাস

-তাৎজানাকে দিলাম । ইতি সন-

ঈশাদী।

শ্রীবাণিকণ্ঠ ধর। শ্রীনীলকণ্ঠ আদক।

সৰ্ব্ব সাং বেণীপুর।

৩১

গোমাস্তার জামিনি।
৷৶.

মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর, ইম.
৬জমীদার মহাশয় বরাবরেষু

6৪চ
৩৮

৷৪
৮

৪৫

(তযৌ

লিখিতং শ্রীবিষ্ণুদাস জানা, পিতার নাম ভরত জানা, সাং দুর্গাপুর, পর
গণে আরসা, জেলা হুগলি কস্য জামিনিনামা পত্রমিদৎ কার্য্যঞ্চাগে মহা-
শয়ের জমীদারী উক্ত পরগণার লাট সুরপুরের অন্তর্গত মৌজে দুর্গাপুরের
গোমাস্তাগিরি কৰ্ম্মে আমার জামিনির মাতর্ব্বরিতে বোরো পরগণার নৈহাটী

সাকিমের স্রী মহেশচন্দ্র পালিতকে মোকরোর করিলেন। গোমান্তা মজকুর
স্বীয় কবুলীয়তির সর্ত্তানুসারে কৰ্ম্ম না করিয়া মদ্যপি সরকারের ক্ষতি করে
তবে তাহা অনাদায়ে আমি সুদের সহিত মহাশয়ের ক্ষতিপূরণ করিব।
গোমান্তা মজকুর ফৌৎ ফেরার হয় আমি তাহার পরিবর্ত্তে স্বয়ং উপস্থিত
হইয়া নিকাশ লওয়াজিমা বেবাক বুঝাইয়া দিব। ইতি সন—তাঁৎ

ঈশাদী ।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত । শ্রীকিশোর সরকার ।
সাং বাকুসা।
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(৩২) ১৯৫
Kগোমান্তার সনন্দ।

K

স্ত্রী মহেশচন্দ্র পালিত সাং নৈহাটী। গোমাস্তাগিরি কর্ম্মের সনন্দ পত্রমিদং
কাৰ্য্যঞ্চাগে অত্র সরকারের জমীদারী আরসা পরগণার লাট সুরপুরের সামিল

মৌজে দুর্গাপুরের গোমান্তাগিরি কৰ্ম্মে তোমাকে নিযুক্ত করা গেল। তুমিহ

উক্ত গ্রামের মালের কাছারিতে নিয়ত উপস্থিত থাকিয়া আপন প্রদন্ত কবু

লীয়তির সর্ত্তানুসারে তাবৎ কর্ম্ম করিবে, বেআইনি কোন কর্ম্ম করিবে না;
মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইবে । ইতি সন- তাং

4(৩৩)
KK

গোমান্তা মোকরোরের পর প্রজার
থপ্রতি হকুমনামা।

ঐ

মৌজে দুর্গাপুরের মণ্ডলান ও প্রজাগণ ও পাইকান প্রতি লিখনং কার্য্য
ঞ্চাগে গ্রাম মজকুরের জমী জমা বিলি বন্দোবন্ত ও খাজানা ওয়াশীল তহশীল

করিবার কারণ নৈহাটী সাকিমের ্রী মহেশচন্দ্র পালিতকে গোমান্তা নিযুক্ত
করিয়া পাঠান যাইতেছে, তোমরা উক্ত গোমান্তার নিকট কজু হাজির থাকিয়া
জমীজমা বিলি বন্দোবন্ত ও আবাদ তরদুদের তদবির করিবে, খারিজ দাখিল,
কমী বেশী আমার হুকুমনামা লইয়া করিবে, তদ্ব্যতিরেকে খারিজ দাখিল ও
কমী বেশী সাব্যন্ত হইবে না। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বেলা এক প্রহরের মধ্যে

মফস্বলে শুভ পুণ্যহ করিয়া আমার নাম দন্তখৎ পালিতের বকলমে
দাখিলা লইয়া আপন আপন খাজানার টাকা দিবে। দধি মৎস্য পুষ্পমালা

সহিত ১২ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার বেলা এক প্রহরের মধ্যে সদর কাছারিতে উপ-
স্থিত হইয়া সদরে শুভ পুণ্যাহ করিবে। ইতি সন-তাৎ-
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৩৪

প্রজাকে যে প্রকারে দাখিলা দিতে হয়।

(দাখিলা, ওয়াশীল, ও কবজ, এই তিন শব্দের একই অর্থ)

৬ও
৮৫

৬উ ৫
K.

ও ৯
ঐ প

দাখিলা ৰূপেয়া মৌজে দুর্গাপুর পরগণে আরসা সন ১২৭৯ সাল-

প্রজা শ্রীঅবিনাশ ঘোষ-

আসামী- আদদ

চঙ্কা

৫ জ্যৈষ্ঠ
৫

5
গুঃ কাশী পাইক

বৈশাখ তলবের ৯০

ত
৩৫)

৮.জরিপ আমিনের কবুলীয়তি।
৩

p V
০৮ছ

(্যে ৮

লিখিতং শ্রীশম্ভুচন্দ্র মিত্র, পিতার নাম রোমচন্দ্র মিত্র, সাং বড়া, পরগণে
বোরো, জেলা হুগলিকস্য আমিনী কর্ম্মের কবুলীয়তি পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে
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অত্র সরকারের জমীদারী আরসা পরগণার মৌজে দুর্গাপুর একস
জরিপ কারণ আমি আমিনী কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইলাম। মহাশয়ের এবং প্রজা

গণের সম্মতিতে যে হাতকাটী পরিমাণে রশি বা শৃং্খল প্রস্তুত হইবেক
তদনুষায়ী একসা মাপ করিয়া চিঠা প্রস্তুত করাইয়া দিব। প্রতিদিন জরিপ

হইয়া যে মাঠ খসড়া প্রস্তুত হইবেক তাহাতে মণ্ডল ও প্রজাগণের দন্তখংঃ
লইয়া মহাশয়ের সদর কাছারিতে প্রতি সপ্তাহে প্রেরণ করিব। জরিপ
বিষয়ে কোন তঞ্চক করিব না। যদি পরতল তদারকে তঞ্চক সাবুদ হয়
তবে লোকসানি বেবাক টাকা সুদের সহিত দিব। মাসিক সাত টাকা বেতন

পাইব। আমার চাকরির মাল ও হাজির জামিন উক্ত জেলার উক্ত পরগণায
শ্রীশ্যামাচরণ ঘোষকে দিলাম । ইতি সন- —তাঁৎ-

ঈশাদী।
শ্রীগোলক দাস। শ্রীকাশী ঘোষ।

সৰ্ব্ব সাং কালীপুর।

৩৬) ৫

৪জরিপ আমিনের জামিনি।
৮

৪৫মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদর,
☞

ব
৶জমীদার মহাশয় বরাবরেযু। ট

ক্যে
লিখিতং শ্রীশ্যামাচরণ ঘোষ, পিতার নাম  শিবচন্দ্র ঘোষ, সাং দ্রাবিয়

পরগণে বোরো, জেলা হুগলি কস্য জামিনিনামা পত্রমিদং কাৰ্য্যঞ্চাণে

আমার জামিনি মাতর্ব্বরিতে আপনকার জমীদারী মৌজে দুর্গাপুর এইমা
ভরিপ কারণ উক্ত জেলার উক্ত পরগণার শ্রীশম্ভুচন্দ্র মিত্রকে জরিপ আদিনী

কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। আমিন মজকুর যদি আপন প্রদত্ত কবুলীয়তির
সর্ত্তানুসারে সমস্ত কার্য্য না করিয়া সরকারের লোকসান করে তবে তাহা
অনাদায়ে সূদের সহিত আমি নিজ হইতে ক্ষতিপূরণ করিব, পলাতক হইনে
হাজির করিয়া দিব। ইতি সন-—তাঁরিখ-

ঈশাদী

শ্ৰীযদুনাথ সেন । শ্রীকেনারাম রায়।
সৰ্ব্ব সাং আতাল।
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বক

६
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৩৭) ববু

জরিপ আমিনের সনন্দ।
ঐ

শ্রীশম্ভুচন্দ্র মিত্র, সাং বড়া, পরগণে বোরো, জেলা হুগলি, জরিপ
আমিনের সনন্দ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আরসা পরগণার মৌজে দুর্গাপুরের

জরিপ আমিনি কৰ্ম্মে তোমাকে নিযুক্ত করা গেল, তুমিহ উক্ত মৌজায় উপস্থিত

থাকিয়া আপন প্রদন্ত কবুলীয়তির সর্ত্তানুসারে করার ওয়াকাই জরিপ
করিবে, কোন বিষয়ে তঞ্চক তফাৎ না হয়। মাসিক সাত টাকা বেতন
পাইবে । ইতি সন—তাৎ-

(৩৮)

জরিপ আমিনের মুহরির কবুলীয়তি।
৮ চি

৮৹ ৷6
৮২ চ

৷৶. ৮ি
(ললি ৩৮

(দ্ৌ৮

লিখিতং শ্রীশ্রীরাম দাস সাং কলিকাতা, জরিপ জামিনের মূহরিগিরি
কর্ম্মের কবুলীয়তি পত্রমিদং কাৰ্য্যঞ্চাগে আমি পরগণে আরসা মৌজে দুর্গাপুর
জরিপের কারণ মুহরিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম। গ্রাম মজকুরে উপস্থিত
থাকিয়া রাস্তি দোরান্তিমতে মাঠ খসড়া ও চিঠা পৈঠা প্রস্তুত করিয়া নিয়মমতে
মহাশয়ের সরকারে দাখিল করিব। গাফিলি বা শৈথিল্য অথবা তঞ্চক
তফাৎ করিব না। মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইব। ইতি সন-
তাং

ঈশাদী।
শ্রীনবীনচন্দ্র ভড় । শ্রীগোবিন্দ দাস

সৰ্ব্ব সাং দত্তপুর

৩৫
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(৩৯) ৶d
৮
পুজরিপ আমিনের মূহরির সনন্দ
২

শ্রীশ্রীরাম দাস সাং কলিকাতা, আমিনের মূহরিগিরি কর্ম্মের সনন্দ পত্র
মিদং কাৰ্য্যঞ্চাগে আমার জমীদারী মৌজে দুর্গাপুর জরিপের মুহরিগিরি
কৰ্ম্মে তোমাকে নিযুক্ত করা গেল। তুমিহ গ্রাম মজকুরে উপস্থিত থাকিয়া
আপন প্রদত্ত কবুলীয়তির সর্ত্তানুসারে সমস্ত কার্য্য করিবে। কোনমত
তঞ্চক তফাৎ না হয়। মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইবে। ইতি সন
তাৎ-

৪৪

৫

৪০

প্রজাদিগের প্রতি জরিপের হুকুমনামা।

মৌজে দুর্গাপুরের মণ্ডলান ও ষোলআনা প্রজা ও পাইকান প্রতি-
আগে গ্রাম মজকুর একসা জরিপ কারণ আমিন শ্রীশম্ভচন্দ্র মিত্র ও

মূহরি শ্রীশ্রীরাম দাসকে পাঠাইতেছি। তোমরা উপস্থিত থাকিয়া দন্তরমত

—তাঁজরিপ করাইয়া দিবে। তঞ্চক তফাৎ না হয় । ইতি সন- -



ও বাজার হিসাব। ৩৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জরিপ প্রকরণ ।

সমুদায় দেশ, জেলা, পরগণা, মৌজা প্রভৃতি নানা খণ্ডে বিভক্ত। জেলা
দেশের বৃহৎ২ অংশ মাত্র। প্রত্যেক জেলার ক্ষুদ্র২ অংশকে পরগণা, এবং
প্রত্যেক পরগণার ক্ষুদ্র২ অংশকে মৌজা কহে। কখন২ এক মৌজার
মধ্যে দুই বা তদধিক গ্রাম থাকে। কখন২ বা এক গ্রামের মধ্যে দুই
তিনটি মৌজা দেখিতে পাওয়া যায় । পরগণা ব্যতীত প্রতি জেলা কতক-
গুলি মহলে বিভক্ত। যে জমীর খাজানা গবর্ণমেন্ট পৃথক আদায় করেন
তাহাকেই মহল বলা যায়।

জমীদার ইচ্ছানুসারে প্রজার উপর নিরিখ করিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিতেছেন
পারেন। নিরিখ করিবার পূর্ব্বে কোন্ প্রজা কত জমী দখল করিতেছে, তাহার
মাপ ও অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এইরূপে সমস্ত জমীর মাপ ও অনুসন্ধান
করাকে জরিপ করা কহে। জমীদারের পক্ষে যে ব্যক্তি জরিপ কার্য্য
নির্ব্বাহ করেন তাঁহার নাম আমিন। আমিন গ্রামস্থ বহুদশী মণ্ডলগণের
দ্বারা বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন। কখন২ জমীদার ফীর টাকা দিয়া
কালেক্টরী আমিনের দ্বারা জমীর মাপ করাইয়া লন। জরিপ কাৰ্য্য কেবল
শীত ও বসন্ত কালেই সমাহিত হইয়া থাকে, কারণ গ্রীঘ্ম কালে সুর্য্যের
তাপ অত্যন্ত প্রখর হওয়াতে উক্ত কার্য্যের সুবিধা হয় না, এবং অন্যান্য
ঋতুতে ক্ষেত্র সকল নানাবিধ শস্যে পরিপূর্ণ থাকাতে, মাপ করণের বিষম
বিয় উপস্থিত হয়। জমীর অবস্থা ও ফসলের চিহ্ন দেখিয়া আওল
দোয়েম, প্রভৃতি জমীর তারতম্য নিৰূপিত হইয়া থাকে। এক কালিন
গ্রামের সমস্ত জমীর জরিপ হইলে তাহাকে “একজাই জরিপ কহে। একবার
জরিপান্তে যদি কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পুনৰ্ব্বার যে জরিপ
করা যায়, তাহার নাম “পরতাল জরিপ। ভিন্ন২ স্থানে ভিন্ন২ প্রণালীতে
জরিপ হইয়া থাকে। কোথাও এলাহি ৭৫ গজ, কোথাও সেকন্দরি ৫৫ গজ,
কোথাও বা ১৮ অথবা ২০ ইঞ্চি হস্ত পরিমাণ রশি দ্বারা মাপ হইয়া থাকে।
বিশেষ বিবেচনা করিয়া রশি প্রস্তুত করা উচিত। কারণ শুদ্ধ শণ নির্ম্মিত
হইলে রশি শিশিরে আর্দ্র হইয়া সঙ্কোচিত হইয়া পড়ে, তাহাতে প্রজার
লোকসান্ হয়। আবার শুদ্ধ পাট নির্ম্মিত হইলে উহা বর্দ্ধিত হইয়া
জমীদারের হানিকর হয়। অতএব অর্দ্ধাংশ পাট ও অর্দ্ধাংশ শণ
একত্রিতং করিয়া রশি প্রস্তুত করত নির্দ্দিষ্ট হস্ত কাটীদ্বারা ৮০ হস্ত
মাপিয়া লইতে হয়, পরে উহার মধ্যে ২ চর্ম্মদিয়া যথা স্থানে কাঠা ও

ছটাকের চিহ্ন সন্নিবিষ্ট করিয়া লইলেই সুচাকুৰূপে মাপ কাৰ্য্য সমাধা
ঘ
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হইতে পারে। সচরাচর যাহার দ্বারা মাপ হয় তাহাকে লগী কহে

এপ্রদেশে প্রচলিত লগী দৈর্য্যে ৪ হাত । লগীর মাপের বর্গ ধরিলে ১ গণ্ডা

হয় ২০ গণ্ডায় এক কাঠা, ও ২০ কাঠার এক বিঘা ।
জরিপ করিবার প্রণালী|—“মাপ করিবার নিমিত্ত আমিন এক কাঠা

কি দুই কাঠা, কি আড়াই কাঠা, লম্বা নল ব্যবহার করেন। অথবা দশ

কাঠা কি এক বিঘা লম্বা রশি ব্যবহার করেন। অথবা পাঁচ কি দশ কি
কুড়ি কাঠা লম্বা লোহার শিকল ব্যবহার করেন। পাঁচ কাঠা লম্বা যে

শিকল, তাহাতেই সকলের অপেক্ষা সুবিধা। এই শিকলে সর্ব্বসমেত ৪০
টী কাটি আছে। কাটি গুলিকে কড়ি বলে। কড়ি গুলি ছোট২ কড়া

দিয়া পরসপর যোড়া থাকে। প্রতি কড়ি ও নিকটের কড়া গুলি একত্রে

আধ হাত বা আধ পোয়া লম্বা। আট২ কড়ির অন্তরে শিকলের গায়ে
এক একটি চিহ্ন থাকে। এই চিহ্নের নাম ফুলি। এক২ ফুলিতে এক২

কাঠা বুঝায়। সমুদায় শিকলে ৪টী ফুলি থাকে। শিকলের দুই মূড়া

ধরিয়া মাপিবার নিমিত্ত, মুড়াতে এক একটি আংটা আছে। মহল যদি

অধিক বড় হয়, যদি তাহার ভিতরে দুই বা আরো অধিক মৌজা থাকে তবে
মৌজা গুলিকে এক সঙ্গে না মাপিয়া, পৃথক২ ৰূপে মাপিতে হয়, মৌজার

পৃথক২ খণ্ড গুলিকে “ কিতা" বলে । কিতা গুলিকেও পৃথক ২ মাপিতে হয়।
কিতা গুলি প্রায়ই চারি কোণা, এবং কিতার ভিতরে কত জমী আছে
তাহার ঠিকানা করিবার নিমিত্ত ইহার সীমানার মাপ লইলেই যথেষ্ট হয়া।

পুরাকালে জরিপে চৌহদ্দি লেখার রীতি ছিল না কেবল তদতপইত্যাদি 

কয়েকটী শব্দ দ্বারা দিক নির্দ্দিষ্ট হইত, এবং কতক গুলি দ্বিকর্দ্দ কাগজ একত্র
গ্রথিত করিয়া তাহার ১ম ফর্দ্দে খোদকস্তা, ২ য়ে পাইকস্তা, ৩ য়ে ঠিকা, ৪র্খে

পাতকর, ৫ মে খামার, ৬ ষ্ে চাকরাণ, ৭ মে দেবোত্তর, ৮ মে পীরোতর,

৯ মে ব্রহ্মোক্তর, ১০ মে মহত্রাণ, ১১ শে বৈষ্ণবোত্তর, ১২ শে খানাবাটী,
ইত্যাদি লিখিয়া আমিন জরিপ সময়ে মাঠে গমন পূৰ্ব্বক যখন যে প্রকার

জমী উপস্থিত হইত তৎক্ষণাৎ তাহা সেই প্রকার ফর্দ্দে লিখিয়া রাখিত। ইহা-

কেই “দাগর্ভাওরী কহে। চিঠার কৈফিয়ত লিখিয়া তাহার তেরিজ অর্থাৎ
সফাবন্দি করিয়া মালমোতালকের জমী খোদকস্তা, পাইকন্তা, ঠিকা, পাতকর
ও খামার খালিসার মধ্যে, আর দেবোত্তর, পীরোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ইত্যাদি

লিখিয়া ঐ ভূমি সমস্ত মোজরাই মধ্যে লিখিত; এবং সদর ফর্দ্দে খালিসাও

মোজরাই লিখিয়া চিঠা সমাপ্ত করিত। এই প্রকার চিঠা বর্দ্ধমান-রাজ
প্রভৃতি অনেকানেক পুরাতন জমীদারের বাটীতে অদ্যাপিও দেখিতে
পাওয়া যায়। অধুনা এই প্রথা রহিত হইয়া খোদকস্তা, পাইকম্তা, ঠিকা ও
পাতকর এই চারি শ্রেণীর জমীর সাধারণ নাম “ মহলরাইয়তি* এবং খামার

ও চাকরাণ ভিন্ন সমস্ত বাজে জমীর সাধারণ নাম “মহলএকদফা
হইয়াছে ।



জমীর কালি। ৩৯

(৪১)
৮

৮
৬জরিপের পূর্ব্বে মণ্ডলদিগের নিকট ই ৯
২

তিযেৰূপে একরার লইতে হয়। ৮ ১১

[৪৫৮
৮৶. ০৮মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবুবীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুরঞ্ছ ৶5
৩৫৮জমীদার মহাশয় বরাবরেযু ।4। ে ্যে

লিখিতং শ্রীগৌরদাস মণ্ডল ও শ্রীতিতু মাঝি মণ্ডল কয়োঃ একরার পত্র
মিদং কাৰ্য্যঞ্চাগে মৌজে দুর্গাপুর জরিপ কারণ আমিন শ্রীশম্ভুচন্দ্র মিত্র ও
মুহরি শ্রীশ্রীরাম দাসকে পাঠাইয়াছেন, আমরা কডু হাজির থাকিয়া গ্রাম

মজকুর করার ওয়াকাই জরিপ করাইয়া দিব, কোন রকমে তফাৎ করিব না।
ইতি সন- তাৎ

ঈশাদী।
শ্রীভূতনাথ মান্না। শ্রীকাশী কলে।

সৰ্ব্ব সাং দুর্গাপুর।

ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
জমীর কালি।

সকল জমীর অবয়ব একৰূপ হয় না। কোন২ জমী চতুফ্কোণ, কোন
কোন জমী ত্রিকোণ, কোন কোন জমী বহুকোণ, এবং কোন২ জমী বা
গোলাকার হইয়া থাকে ।*

(১) সম-চতুষ্কোণ জমীর কালি।
ক

ক ক্ষেত্রতহ্মে এই সকল ক্ষেত্রের ভিন্ন২ সংজ্ঞা প্রদন্ত হইয়াছে। যথা-
বর্গ, আয়ুত, সমবাহুত্রিভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি।

ঘ ২



৪০ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।
এই ভূমির কালি করিতে হইলে দুইটী মাপ করিতে হয় যথা ;

(ক) হইতে (খ) পৰ্য্যন্ত দীর্থে ... ... ২০

(খ) হইতে (গ) পর্য্যন্ত প্রস্থে ... ... ১০

চ

৴১৷০

সারাকালি ... ...
...

... ২৭১০

-নিয়ম ; 
বিঘায়২ গুণ করিলে বিঘা হয়; কাঠায় বিঘায় গুণ করিলে কাঠা হয়।

কাঠায়২ গুণ করিয়া যত গুণফল হয় তত গণ্ডা ধরিয়া প্রত্যেক কুড়ি গণ্ডায়

অর্থাৎ প্রতি পণে এক কাঠা হয় ও প্রতি গণ্ডায় ১৬ তিল হয় (২০ তিল-
১ ছটাক)।

“কুড়ো (বিঘা) বা কুড়ো বা কুড়ো বা লীজ্জে (লউন)। কাঠায় কুড়়োবা

কাঠায় লীজ্জে।। কাঠায়২ ধূল (গুণ) পরিমাণ। দশ বিশ গণ্ডা কাঠায়
জান”।—শুভঙ্কর ।  ক ক

চ
(২) বিষম চতরষ্কোণ জমীর কাল।

খগ

উপরিস্থিত ভূমির তেতেরিজে মাপ করিতে হয় যথা
৪-

(ক) হইতে (খ) পৰ্য্যন্ত দৈর্য্যের মাপ,
(গ) হইতে (য) ,. প্রস্থের প্রথম মাপ,
(চ) হইতে (ছু) .. প্রস্থের দ্বিতীয় মাপ,
(জ) হইতে (ঝু) ,, প্রস্থের শেষ মাপ,
প্রস্থের এই তিন মাপ একত্র করিয়া যত কাঠা, বিঘা হইবে তাহার তিনাং

শের একাংশ প্রস্থের মাপ, যথা ..

মনে কর (ক) হইতে (খ) পৰ্য্যন্ত দীধ ।০ ২০ প্রস্থ।৩ ।১ সারাকাসি

(আট পনরং এক শত কুড়ি গণ্ডায় ছয় পণে ছয় কাঠা।
প্রস্থ -

(গ) হইতে (খ) পৰ্য্যন্ত ৷৷০
৷৩(চ) হইতে (ছ) ১১

(জ)হইতে (ব) ।১১১

সমষ্টি তিন দফায় ১৩৪ ইহার তৃতীয়াংশ ।৩



জমীর কালি।

(৩) ত্রিভুজ ক্ষেত্রের কালি।
প্রথমতঃ

ক খ গ একটী ত্রিভুজ ক্ষেত্র; ইহার
ক্ষেত্র ফল স্থির করিতে হইলে, ইহার যে
কোন দিক মাপ এবং ঐ দিকের সম্মুখস্থিত
কোণ হইতে উহার উপর একটী লম্ব (গ ঘ)
টানিয়া তাহার পরিমাণ কর। তাহার পরে
ঐ দুয়ের গুণ ফলের অর্দ্ধেক লইলেই
ক্ষেত্র ফল স্থির হইবে।
দ্বিতীয়তঃ

এই ভূমির দুইটী মাপ করিতে হয়, যথা .
(ক) হইতে (খ) পৰ্য্যন্ত দৈর্য্যের মাপ ;
(গ) হইতে (ঘ) পৰ্য্যন্ত যে মাপ হইবেক তাহার অর্দ্ধাংশ প্রস্থের মাপ ;

এই ৰূপে দীর্ঘ ও প্রস্থ জানিতে পারিলে সহজেই সারাকালি হইতে পারে।

৬(৪)ত থ দ ধ চিহ্নিত ভূমির কালি খ্যীত
করিতে হইলে, দশ পনর জায়গার দৈধ্যের
গড় ও দশ পনর জায়গার বিস্তারের গড়
ধরিয়া পরসপর গুণ করিলে যে গুণ ফল
হয় তাহাই ধরা গিয়া থাকে। সুক্ষ্ম হিসাব

করিতে হইলে ভূমিকে যত ত্রিভূজে বিভাগ
করা যাইতে পারে তাহা করিয়া পরে স্থূল
হসাব ধরিতে হয়।

দ

(৫) এই সম্পূর্ণ গোল ভূমির দুইটী মাপ, যথা;

ক

ব্যাসের অর্দ্ধেক লইয়া প্রস্থের মাপ লিখিতে হয় এবং (ক) হইতে (খ)

পৰ্য্যন্ত (ব্যাসের) যে মাপটী হইবে তাহাকে তিন গুণ করিলে সমস্ত পরিধির
মাপ হয় তাহারই অর্দ্ধেক দীঘে লিখিতে হয়; দীর্ঘ প্রস্থ জানিলেই ক্ষেত্র
ফল সহজেই স্থির হইতে পারে।

ঘ ৩

৪১



৪২ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।

হস্তকালির বিষয়।
যে স্থলে রশি বা কাঠা পরিমিত নলের অভাব হয় তথায় হস্ত দ্বারা মাপ

করা গিষা থাকে । যে দেশে যে হস্তের মাপ চলিত সেই হস্ত পরিমাণে একটী

কাটী প্রস্তুত করিয়া মাপ করিতে হয়। দীর্ঘ ও প্রন্থের হস্ত পৃথক২ ধরিয়া
গুণ করিলে গুণ ফল বর্গহস্ত হয়। যথা ;

দীষ ৮০ হাত-
প্রস্থ ৮০ হাত-
সারাকালি-৮০ ২ ৮০ -

-৬৪০০ বর্গ হাতে ১ বিঘা-
৩২০ বর্গ হাতে ৴১ কাঠা

২০ ,, হাতে ৴০ ছটাক

৫ ,, হাতে ৫ এক কাঁচ্চা
২৷৷০,, হাতে ২৷। অর্দ্ধ কাঁচ্চা

,, হাতে ১।০ কাঁচ্চা
উদাহরণ .

দীর্ঘ ৩৫ হাত-

প্রস্থ ৩৫ হাত-

সারাকালি ১২২৫ বর্গ হাত
উহাকে প্রথম ৩২০ দিয়া হরণ করিলে ৴৩ কাঠায় ৯৬০ হাত

বাকি ২৬৫ ,,
৭ ৴০ ছটাক

১১
প্রতি ছটাক ২০ হন্ত হিসাবে ২৬০ ,,
বাকি

৫ ১,
(৫ এক কাঁচ্চা

৫ ১,

৴৩০1৫
১১



জরিপী-চিঠা।

( ৪২ )

জরিপের পর মণ্ডলদিগের স্থানে যে প্রকারে
চি ি-

৮ ৯৮৬একরার লইতে হয়।
৬ -२
৮ তি

[৪৪১৮মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দরচন্দ্র রায় বাহাদুর,
৩৮৮৮

তি পৎ চিজমীদার মহাশয় বরাবরেযু
৪৫

ক্যে দ্য
লিখিতং শ্রীগৌরদাস মণ্ডল ও শ্রীতিতু মাঝি মণ্ডল কয়োঃ একরার পত্রমিদং

কার্য্যঞ্চাগে মৌজে দুর্গাপুর জরিপ কারণ আমিন শ্রীশম্ভূচন্দ্র মিত্র ও মুহরি
শ্রীকালি ঘোষকে পাঠাইয়াছিলেন, আমরা কডু হাজির থাকিয়া গ্রাম মজকুর
করার ওয়াকায় জরিপ করিয়া দিলাম, পরতল তদারকে কোন তঞ্চকতা

প্রকাশ হয়, আমরা তাহার নিশা করিব। ইতি সন—তারিখ
ঈশাদী।

শ্রীনিতাই ঘোষ। শ্রীহাক ঘোষ।সাং দুর্গাপুর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
জরিপী-চিঠা।

জমীর মাপ শেষ হইলে তাহার চিঠা প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ চিঠাকে

জরিপী চিঠা কহে। জরিপী চিঠার লতা যে প্রণালীতে লিখিতে হয় তাহা
নিম্ন লিখিত চিঠা দেখিলেই সপষ্ট বুঝা যাইবে। চিঠার নীচে “জরিপ শেষ
হইল” এই কথা বলিয়া আমিন আপনার নাম সহী করেন এবং শেষ
দিবসে কে২ উপস্থিত ছিল তাহাও লিখিয়া রাখেন।

জরিপী চিঠায প্রচলিত দুৰহ শব্দ সমূহের অর্থ।
শব্দ। অর্থ
চিঠা,

— যে কাগজে জমীর পরিমাণ ইত্যাদি সবিশেষ লিখিত
থাকে।

জরিপ, ...ভূমির মাপ ।
পরতল, ... জমী জরিপ করিবার পর যদি কোন সন্দেহ উপস্থিত

হয় তাহা হইলে পুনৰ্ব্বার যে জরিপ করা যায়
তাহার নাম।মুশোহাত ,.. প্রজা ও জমীদার উভয়ের সম্মতিক্রমে কোন নির্দ্দিষ্ট

জব্দজমী ... ব্যক্তির হস্তের মাপ ।

১৩



} ...

...
..

...
...

৪৪ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।

শব্দ অর্থ।

আসামী, ১.০ ব্যক্তি বা বন্তুর নাম বোধক শব্দ।
সং্খ্যা। (N০,)...দাগ,

... লম্বা পরিমাণ ; (Length,)দী্ঘ,

চও্ডড়া পরিমাণ ; (Breadth,)
...প্রস্থ,

কোষ্টি করিয়া জমীর পরিমাণ । (A৮০৭)সারাক ালী, ...
জিনিস, ... ভিন্ন২ প্রকার জমীর সাধারণ নাম ।

...মহলরাইয়তি, প্রজা সমূহের নাম ধাম ও জমী জমার বিষয় যে কাগজে

লিখিত থাকে ।

খোদকস্তা, ... যে প্রজা এক জমীদারের অধিকারে চাস ও বাস করে।

পাইকস্তা, ... যে ব্যক্তি এক গ্রামে বাস করে ও অপর গ্রামের জমী

জমা রাখে।

...ঠিকা, মেয়াদি জমাবিশেষ।

...পাতকর, খামার জমীবিশেষ, যে ৰূপ জমীর উপস্থিত ফসল

দৃষ্টে কর ধার্য্য হয়।
খামার, ... যে জমী ভূম্যধিকারীর খাস থাকে।
হাসীল খামার, ... ভূম্যধিকারীর খাস দখলের আবাদী ভূমি।

পতিত খামার, ... খাস দখলের গরআবাদী জমী
নায়েক পতিত, ... যে পতিত জমী আবাদের উপযুক্ত
নানায়েক পতিত, ... যাহা আবাদের অনুপযুক্ত

...সনাতি পতিত,ই গো ভাগাড়। মৃত গবাদি নিক্ষেপের স্থান।

টংকিত, ... সমন্ত জমী রীতিমত মাপ হইবার পর যদি কোন

সামান্য ঘোজ জমী থাকে তবে তাহা না মাপিয়া
অনুমান করিয়া ধরিয়া লওয়া যায় । ইহাকেই

টৎকিত কহে।

চাকরান, পুলিশআমলা, পাইক, নাপিত, ইত্যাদি বেতনের
পরিবর্ত্তে যে জমী ভোগ দখল করে।

দেবোত্তর, হিন্দুদিগের দেবসেবার জমী। ..
পিরোত্তর, মুসলমানদিগের দেবসেবার জমী।

ব্রহ্মোত্তর, ব্রাহ্মণদিগের নিষ্কর ভূমি। ...
মহোত্রাণ, শুদ্রদিগের নিষ্কর ভূমি।

...ষ্ট
বৈষ্ণবোত্তর, বৈষ্ণবদিগের নিষ্কর ভূমি।
খানাবাটী, মুসলমানদিগের নিষ্কর ভূমিবিশেষ।

মুসলমানদিগের পীরের মঠে প্রত্যহ প্রদীপাদিচেরাকী,

দিবার কারণ যে নিষ্কর ভূমি প্রদত্ত হয়।



চিঠার শব্দার্থ। ৪৫

অর্থ।শব্দ
... পুরস্কার স্বৰূপ রাজ সরকার হইতে যে জমি প্রাপ্তজায়গির,

হওয়া যায় ।
,.. করসংযুক্ত জমীর সমষ্টি।খালিসা,

... নিষ্কর ভূমি বিশেষ, বাদশাহদিগের নিকট হইতেমুজরাই,
গায়কেরা যে জমী পুরস্কার পাইত ।

বাজে জমী, ... যে জমীর কর পাওয়া যায় না।

চিঠায় ব্যবহৃত দিকের নাম।

তপু পূৰ্ব্ব।...
...K

তপ, ... পশ্চিম।...

উত্তর।...} ...তদু,
তদ, দক্ষিণ।......
তপুতদকোণ ... অগ্নিকোণ
তদতপকোণ ... নৈঞ্চতকোণ

তপতদুকোণ ... বায়ুকোণ।
তদৃতপুকোণ ... ঈশানকোণ।
এক খন্ড ভূমি মাপিবার পর যদি ব্যবহিত অপর এক খণ্ড মাপ করিতে

হয় তাহা হইলে নিম্ন লিখিত কয়েকটী দিগ্োধক শব্দ প্রয়োগ হয় ;
পূৰ্ব্বদিক।...ত্যাপু,

ত্যাপ, পশ্চিম ।...

...ত্যাদু, উত্তর।
ত্যাদ,

... দক্ষিণ।
ত্যাপুত্যাদ কোণ,... নৈথতকোণ।
ত্যাপুত্যাদু, }... বায়ুকোণ।

...উ্যাপ ত্যাঁদ, ঈশানকোণ।
চিঠার অন্তর্গত জমীর রকম অর্থাৎ অবস্থার নাম;-

বাহ্য, ... যে জমীতে বাস করা যায়।
উদ্বান্ত, ...বাস্ত সংলগ্ন ভূমি যাহা ভবিষ্যতে বাস্ত হইতে পারে।
ডাঙ্গাধসা, ... উদ্বান্তর নিম্নস্থ ভূমি।
ডাঙ্গাবাগাং, ... আম্র, কাঠাল ইত্যাদির বাগান।
ডাঙ্গার্তুৎ, তুৎ ক্ষেত্র।...

...ডাঙ্গাআওল, উত্তম ভূমি, যাহাতে ইক্ষু, কলাই, আলু ইত্যাদি
জন্মায়।

ডাঙ্গাদুএম, ... ঐ প্রকার দ্বিতীয় শ্রেণীর জমী ।
ডাঙ্গাসুএম, .. ঐ ৰূপ তৃতীয় শ্রেণীর জমী ।



৪৬ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।
শব্দ। অর্থ।
ডাঙ্গাচাহরম, ... ঐ প্রকার চতুর্থ শ্রেণীর জমী ।
ডাঙ্গাকর্প, ..যে জমীতে কার্পাস জন্মায়।
ডাঙ্গাবাঁশ, ... যে জমীতে বাঁশ জস্মায়।

সুনা, ... যাহাতে আউস (আশু) ধান্য উৎপন্ন হয়।
সুনাদো, ... যাহাতে আউস ধান্য ও হৈমন্তিক ধান্য উৎপন্ন হয়।

হেমন্ত কালে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকে হৈমন্তিক
কসুনারবি,

 যাহাতে আউস ধান্য, কলাই, ৫ং ষোল আনা জন্মায়।আওল,

সুনারবি,
দুএম, সুএম, ... ঐ প্রকার দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ শ্রেণীর জমী ।
চাঁহরম,
শালি জমী, ... জল জমী, যাহাতে হৈমন্তিক ধান্য হয়।
শালি আওল, ... যাহাতে উত্তম হৈমন্তিক ধান্য হয়।
শালি দুএম,

... ঐ প্রকার দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর জমী ।সুএম, চাহরম,

শালি বোরো, ... যে জমীতে কার্ত্তিক, চৈত্র, ও বৈশাখ মাসে ধান
সুপক্ক হয়।

জলহরি, ... পুষ্করিণী বিশেষ,।
গদিরা, ... ডোবা; ক্ষুদ্রপষ্করিণী।

শ ৩
বোরোজ, ... পান জন্মাইবার ভূমি।
মাটিকুঠারি, ...পানের মূলে দিবার নিমিত্ত মৃত্তিকা রাখিবার স্থান।
আয়াতন, ... বোরোজ সংলগ্ন ভূমি।
কালা, ...যে ভূমিতে নল, খড়ি, থাকড়া ইত্যাদি জন্মায়।

জরিপী-চিঠা ।

শ্রীশ্রীদুর্গা।
সন ১২৭৯ সাল।

G. মৌজে দুর্গাপুর।
আসামী- দাগ-দীৰ্ব-প্রস্থ--সারা---জিনিস
২২ পৌষ কালী
মহল রাইয়তি
আদৌ আরম্ভ গ্রামস্য ঈশান

হিল সাহেবের নীল কুঠীর
তপ কালু ঘোষ ০৩ 1৪ ॥২॥৮০ ডাঙ্গা বাগাত।



আসামী

মহল ঐ

তপতস্য

মহল ঐ

তদ থাকরাম সরকার; হাল

দখলিকার দুল্লভ সর-
কার।

কৈঃ অর্থাৎ বিভাগ

বাস্ত —ডাঙ্গা বাগাত

৷৹ ৷২1৶৹

শ্রীগৌরদাস মণ্ডল।

0

আসামী

২৪ পৌষ

মহল ১ দাগ তপ অবিনাশ
ঘোষ

জরিপী-চিঠা। ৪৭

চৌহদ্দী-পূৰ্ব্ব নীলকূটী, দক্ষিণ পরাণ বসুর
বাগাত, উত্তর হটুরাম নাগের বাস্তবাটী,
পশ্চিম পুষ্করিণী।

দাগ-দীধ-প্রস্থ--সারা-জিনস-
কালী

২৭২ ১৮৩ ৪৪৮০ পুষ্করিণী।
পূৰ্ব্ব কালু ঘোষের জরিপী ১ দাগের জমী,

দক্ষিণ থাকরাম সরকারের বান্তবাটী,

পশ্চিম অধর সরকারের ডাঙ্গা জমা,

উত্তর দীননাথ সরকারের ডাঙ্গা জমী।

১১০০ * বাস্ত

পূর্ব্ব উদয়চাঁদ সরকারের বাগাত, দক্ষিণ
গিরীশ সরকারের পুষ্করিণী, পশ্চিম

অবিনাশ ঘোষের বাঁশ ডাঙ্গা, উত্তর ২
দাগের পুষ্করিণী।

৫।১৭১০
মঃ পাঁচ বিঘা ছয় কাঠা পনর ছটাক মাত্র ।

পুষ্করিণী
৪1৪৷১০

শ্রীতিতুমাঝি মণ্ডল।
সাং দুর্গাপুর।
অদ্য প্রচুর বেলা হওয়ায় জরিপ বন্ধ রহিল।

K
জারপী-চিঠা ।

শ্রীশ্রীদুর্গা
সন ১২৭৯ সাল।

মৌজে দুর্গাপুর।

দাগ-দীর্র-প্রস্থ-সারা- -জিনিস
কালী

৪ ।০।০ ৴২৷০ ডাঙ্গা বাগাত।



৪৮ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।

চৌহদ্দী-পূর্ব্ব তিন দাগের জমী, উত্তর ২
দাগের পুষ্করিণী, দক্ষিণ গিরীশচন্দ্র সর-
কারের পুষ্করিণী, পশ্চিম অধর সর
কারের ডাঙ্গা জমী।

আসামী- -দাগ-দীর্থ--প্রস্থ--সারা-জিনিস-
মহল ঐ কালী

তপতস্য ৫৮০ ৮০ ।১।০ সুনারবি আওল
পূৰ্ব্ব২।৪ দাগের জমী, দক্ষিণ রাস্তা, উব্ণর

শইমনি সরকারের জমী, পশ্চিম মালের
জমী।

মহল ঐ

তপুতদ কোণ অবিনাশ ঘোষ ৬ ৪॥২২০ ৯৴৪ পুষ্করিণী।
পূৰ্ব্ব গিরীশ সরকারের পুষ্করিণী, দক্ষিণ
উক্ত ঘোষের বান্ত, পশ্চিম বিমলাচরণ
সরকারের জমী, উত্তর রান্তা।

মহল ঐ
তদতস্য ৭৮।২ ২৴॥০ ১৬০৩৮০ জায়

বাস্ত—উদ্বান্ত -বাগাত—ড়োবা—বাঁশ
৪৩০ ৮৴০ ২৪ ১০ ২॥২1১০

পূর্ব্ব দুর্ল্ভ সরকারের ডোবা ও পরাণ
বসুর বাঁশ বাগাত, উত্তর ৬ দাগের
পুষ্করিণী, দক্ষিণ জল নিকাসি পগার,

পশ্চিম উদয়চাঁদ সরকারের বাগাত ও

পুষ্করিণী।

২৬৴০১০
মঃ ছাব্বিশ বিঘা পনর কাঠা পনর ছটাক মাত্র।

কৈঃ

বাস্ত—উদ্বান্ত —ডাঙ্গা বাগাত-পুষ্করিণী— ডোবা —বাঁশ - সুনারবি আওল
৪.. ৮.০ ২।১৭০ ৯৫৪ ১।০ ২॥২॥১০ ॥১০

দুই দিবস বৃষ্টি হওয়াতে জরিপ বন্ধ ছিল, অদ্য সীমানার তর্ক হওয়ায় জরিপ
হইল না।

শ্রীগৌরদাস মণ্ডল । শ্রীতিতুমাঝি মণ্ডল।
সাং দুর্গাপুর সাং দুর্গাপুর।



জরিপী-চিঠা।

জরিপী-চিঠা ।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১২৭৯ সাল।

K
মৌজে দুর্গাপুর।ঐ

-জিনিস-দোগ-দীর্বব-প্রস্থ-সারা-আসামী
কালি-২৭ পৌষ

মহলএকদফা জায় বাগাত পুষ্করিণী
তপ উদয়়চাঁদ সরকার

১।০২৴০ ১৫০ ২৴০ ॥০-৮সাং ঘোষপুর
পূর্ব্ব ৭ দাগের জমী, দক্ষিণ উক্ত উদয় সর-

কারের বাগাত, পশ্চিম শালি জমী, উত্তর

বিমলা বসুর জমী।
মহল ঐ

৴১।০ সুনারবি দুয়েম পূর্ব্ব৷৹ ৷৹তদ্ূ তস্য-
৭ দাগের জমী, পশ্চিম শালি জমী, উত্তর বান্ত,

দক্ষিণ ৮ দাগের জমী।
মহল রাইয়তি

উ্যাপত্যাদু কোণা

আডামোনের উত্তরধারে
১০ ৩০৴২৭০ ২২৭৩ ৬৯০৴২৭০ শালি আউওলঅধর সরকার

পূৰ্ব্ব ৫৮া৯ দাগের জমী, দক্ষিণ হটরাম সরকারের
জমী, পশ্চিম গোচর পতিত, উত্তর বাঁদ।

৬৯২৴৪

মঃছয় শত বিরেলর্ব্বুই বিঘা

চারি কাঠা মাত্র।
কৈঃ

—শালি আউওল— বাগাত-পুষ্করিণী সুনারবি দুয়েম
৷৹ ৬৯০৴২৭০১।০ ৴১৷০

শ্রীগৌরদাস মণ্ডল। শ্রীতিতুমাঝি মণ্ডল।

সাং দুর্গাপুর।সাং দুর্গাপুর।

৪৯



৫০

৯
KK

6

আসামী-

২৮ পৌষ

মহল খামার

তদ্র নবীন বসু

মহল ঐ

তপ হরিদাস

মহল রাইয়তি

তদু কিশোর সরকার

মহল খামার

তদু হরিদাস

মহল চাকরান

তদু নফর পাইক

জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব ।

জরিপী-চিঠা।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১২৭৯ সাল ।

মৌজে দুর্গাপুর।

---দাগ-দীষ-প্রস্থ -সারা - জিনিস-

কালি

,১ ২॥২ ১।০ ৩।০ সুনারবি দুয়েম
পূৰ্ব্ব ১০ দাগের জমী, উত্তর ১০ দাগের

শালি জমী, পশ্চিম ডাঙ্গাজমী, দক্ষিণ শালি

জমী।

১॥০ ১।০ ১৭২॥ গোচর পতিত
পূৰ্ব্ব ১১ দাগের জমী, উত্তর ১০ দাগের শালি

জমী, পশ্চিম ডাঙ্গাজমী, ও পতিত, দক্ষিণ

শালি জমী।

১।০ ৴১॥০ শালি দুয়েম
পূর্ব্ব ১১ দাগের জমী, উত্তর ১২ দাগের জমী,

পশ্চিম ঐ ১২ দাগের জমী, দক্ষিণ গোচর

পতিত

১৪ ॥২।০ ৩ গোচর পতিত
পুব্ব ১১ দাগের জমী, দক্ষিণ শালি জমী,
উত্তর ১৩ দাগের জমী, পশ্চিম শালি জমী।

৩৴০ ২৴০ ৬১০ শালি আউওল১৫

পূৰ্ব্ব ১৪ দাগেব জমী, দক্ষিণ হটুরাম সরকা
রের জমী, পশ্চিম গোচর পতিত, উত্তর
বাঁদ ।



জরিপী-চিঠা।

জিনিসদাগ-দীয-প্রস্থ-সারা-আসামী-
কালিমহল রাইয়তি

জায়তদু হটরাম সরকার ১৬ ১০/ ২।০ ২২ ৷০
শালি দুয়েম, ১১০এই দাগে গ্রাম জরিপ শেষ হইল

২০৴সুয়েম
১৷০চাহরম

পূর্ব্ব সরকারি বাঁদ, উত্তর ১৫ দাগের জমী,
দক্ষিণ পাতুলের সীমানা, পশ্চিম জগন্নাথ-
পুর।

৩৩৭২

মঃ তেত্রিশ বিঘা সতর কাঠা মাত্র ।কৈঃ
-শালি-—শালি -শালি-সুনারবি দুরয়েম-গোচর পতিত-শালি-
চাহরমদ্রয়েম—সুয়েমআউওল-

১।০১১১৷০ ২০১০৬৴০২৴৷০
শ্রীতিতুমাঝি মণ্ডলশ্রীগৌরদাস মণ্ডল

সাং দুর্গাপুর।সাং দুর্গাপুর

ও ২
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খতিয়ান। ৫৩

গোসয়ারা।
চিঠার পর গোসয়ারা করিতে হয়। যদি এক গ্রামে তিন বা চারি পল্লী

থাকে, আর প্রত্যেক পল্লীর যদি পৃথক২ চিঠা হয়, তবে তাহারই গোসয়ারা

করিতে হয়। “ চিঠার কৈফিয়ৎ দৃষ্টে জমীর রকম দেখাইয়া লতাপত্তনমতে

সকল চিঠার জমী একত্র করাকে গোসযারা কহে?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।
খতিয়ানা

যে কাগজে প্রত্যেক প্রজার জমীজমার পৃথক২ হিসাব একত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক

লিখিত থাকে তাহার নাম খতিয়ান ।
সন ১২৭৯ সাল।
মৌজে দুর্গাপুর।
খতিয়ান।

মহল রাইয়তি।
প্রজা শ্রীঅধর সরকার ।

আসামী -দাগ জমী জুমলা- -জিনিস
১ চিঠা ১০ ৬৯০.২৭০ শালি আউওল

প্রজা শ্রীকিশোর সরকার।
১ চিঠা ১৩ ৴১৷০ শালি দুয়েম

প্রজা শ্রীহটরাম সরকার।
১ চিঠা ১৬ ২২৷০ জায়

শালি দুয়েম-১৴০
শালি সুয়েম -২০৴০
শালি চাহরম---১৷৷০

২২৷০সন ১২৭৯ সাল।

মৌজে দুর্গাপুর।
খতিয়ান।

মহল রাইয়তি।প্রজা শ্রীকালু ঘোষ।
আসামী- -দোগ .জমী জুমলা---জিনিস-
১ চিঠা

॥২॥৶৹ বাগাত
ঐ

৪1৪ ৴৴৹ পুষ্করিণী

কৈফিয়ৎ
৫১১৭১০

বাগাত পুষ্করিণী
॥২1৴০ ৪1৪ ৶৴৹

৬৩



৫৪ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব ।

প্রজা শ্রীথাকরাম সরকার ।
আসামী- দাগ —জমী ভূমলা -—- জিনিস-
১ চিঠা বাস্ত

প্রজা শ্রীঅবিনাশ ঘোষ
১ চিঠা ৯৴৪ পুষ্করিণী

ঐ ১৬৭৩১০ জায়

বান্ত -উদ্বান্ত- বাগাত ভোবা - বাঁশ
৪১০ ৮১০ ২৴৪ ৴১৭০ ২॥২॥৴০

কৈফিয়ৎ ন্যাপক।২৬৮২১০ 
বাষ্—উদ্বা্ত- —বাঁপ-বাগাত—-ড়োবা- পুষ্করিণী
৪১০ ৮১০ ২৴৪ ৯৴৪'১ ॥৹ ২॥২॥p০
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৩ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব ।

শ্রীশ্রীদুর্গা

সন ১২৭৯ সাল

মৌজে দুর্গাপুর

খতিয়ান

মহল খামার।

প্রজা শ্রীনবীন বসু
জমী জুমলাদাগ -আসামী

০, চিঠা

প্রজা শ্রীহরিদাস
১৭২৷০চিঠা

২৴৹॥

৫।০॥

মহল চাকরান।
নফর পাইক ।

৬৴৹১৫১ চিঠা

শ্রীশ্রীদুর্গ

সন ১২৭৯ সাল ।

মৌজে দুর্গাপুর।
খতিয়ান।

মহল একদফা।

অবিনাশ ঘোষ।

সাং দুর্গাপুর।

জমী জুমলাদাগ-আসামী-
৴২1০চি

।।১৷০৫ঐ

৷৩৮০ জায়কৈফিয়ৎ

সুনারবিবাগাত
॥১৷০৴২॥৹

জিনিস-

সুনারবি

গোচর পতিত

গোচর পতিত

গোচর পতিত

শালি আউওল

জিনিস—

বাগাত

সুনারবি
আউওল



উদয় চাঁদ সরকার ।

সাং নিজগ্রাম ।

আসামী-

চিঠা

ঐ

বাগাত

৷৹

দাগ-

পুষ্করিণী

১।০

খতিয়ান।

জমী জুমলা-জিনিস-

২৴০ জায়

বাগত ॥০ পুষ্করিণী ১।০

(১৷০ সুনারবি

২৴১া০ জায় কৈফিয়ৎ।

সুনারবি

১০

২৭০
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হার নিরিখ। ৫৯

নবম পরিচ্ছেদ।

ার নিরিখ।

বিঘা প্রতি যে কর অবধারিত হয় তাহাকে “হার নিরিখ কহে।
জমীদার মনে করিলেই জমীর নিরিখ বৃদ্ধি করিতে পারেন না। নিরিখ বৃদ্ধি
পাঁচটী কারণে হইতে পারে।-যদি (১) স্বভাবতঃ জমীর শক্তিবৃদ্ধি হয় ;
(২) ফসলের মূল্য বৃদ্ধি হয় ; (৩) জমী জরিপে বেশী প্রমাণ হয়; (৪)
পার্শ্ববর্ত্তী জমীর হার অপেক্ষা কম হার থাকে (৫) গ্রামে বসতির সংখ্যা
বৃদ্ধি হইলে বাস্ত ও উদ্ধান্ত জমীর হার বেশী হইতে পারে।

হার নিরিখ লিখিবার প্রণালী ;

হার নিরিখ ৰূপেয়া মৌজে দুর্গাপুর, পরগণে আরসা,
জমীদার শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর, সন ১২৭৯
সাল তারিখ ২২ ফালুগুণ-
জমীর প্রতি হার
রকম বিঘা নিরিখ
বান্ত .... ১৴০... ১০২
উদ্বান্ত

... ১১০... ৮২
বাগাত ... ১১০... ৮. 
পুষ্করিণী .. ১১০ ৮২ দ ৮
ড়োবা ১১০ ৯ ৪... }..

বাঁশ [ক ১৴০.. ... ৫২
তি ৮সুনারবি আউওল ১৫০... ৫৫২

৮ ১5সুনারবি দুয়েম ১০ ৮.... ২ ৩01৩৮শালি আউওল ... ১০ ৪২ (৹. . ৮শালি দুয়েম ... ১.০
(কত্যে (ক্যেশালি সুয়েম ...১৫০ ২।০

ণালি চাহরম .... ১১০ ১।০
আমরা গ্রামের সমস্ত প্রজাউপস্থিত থাকিয়া উল্লিখিত হার ধার্য্য

করিলাম ; ঐ হার অনুসারে জমাবন্দী করিব, এবং করাইয়া দিব।

ঈশাদী

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ। শ্রীহটরাম নাগ
সাং দুর্গাপুর



৬০ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।

জমীদার যেপ্রকারে কোন উপযুক্ত আমলার সহিত একত্র বসিয়া গ্রামে
কত টাকা বেশী হইল তাহা বুঝিয়া দেখেন ;

রাইয়তি মহলের হার ফিঃ বিঘা- -নিটং

মোট জমী বিঃ হারের ফর্দ্দ তঙ্কা।
বিঃ একওয়াল

বাহ্ত ৪৷০ ৪২৷০১০২
উদবান্ত ৮১০ ৬৪২৮২

বাগাত ২৭১।৶০ ২২৭৮৮৮২
১৩॥৩৴০পুষ্করিণী ১০৯।৴৪৮২

ড়োবা ৴১৷০ ৩১ ৴১২

২॥২॥১০বাঁশ ৫২ ১৩০১৫

শালি
৬৯০২২৭০ ৪) ২৭৬০।১৬আউও্ল],

শালি দুয়েম ১৭১।০ ৩৩১২
শালি সুয়েম ২০৴০ ২৷০ ৪৫২
শালি চাহরম ১৭০ ১।০ ২৷০

৭৪৪১৩৶০ ৩০৬২৭৶৭

মুসমা
হস্তবুদের

তেরিজ- ৬৪৪।০ ২০৫১।৶০

১০১১।৭৯৯৫৩৷৶০

(এই জমী জাত প্রজার জমাবন্দীর তেরিজের সহিত মিলিবেক।)

দশম পরিচ্ছেদ

জমাবন্দী।"
কোন প্রজার দখলে কোন্ প্রকারের কত জমী আছে তাহা খতিয়ান

দেখিলেই জানা যাইতে পারে। পরে কোন প্রজা কোন্ প্রকারের জমীর
নিমিত্ত কত খাজনা দিবে, এবং মোট কত খাজনা দিবে তাহার হিসাব

৯জমাবন্দীর সঙ্কেত—“জমী বিঘা যত তঙ্কা হইবেক দর। তঙ্কা প্রতি
ষোল গণ্ডা কাঠা প্রতি ধর। যত আনা তত গণ্ডা পাই প্রতি বট। গণ্ডা প্রতি
ষোল তিল ঘুচাহ কপট। কড়া প্রতি চারি তিল শুভঙ্কর ভণে । জমাবন্দী কর

শিশু আনন্দিত মনে।।



৬১জমাবন্দী।

করিতে হয়। যে কাগজে এই হিসাব প্রস্তুত হয় তাহাকে জমাবন্দী কহে।

জমাবন্দীতে খতিয়ানের সকল বৃত্তান্তই লেখা থাকে, তদ্ভিন্ন খাজানার হারের

কথাও লেখা থাকে ।
সন ১২৭৯ সাল ।

জমাবন্দী।
প্রজা শ্রীকালী ঘোষ।

নিটং—জমীর- জমী হার-

- চরকমের নাম—জুমলা- প্রতি বিঘা- তঙ্কা
বাগাত ৫৩১৬॥ 2॥৶ ৫৮২

৷৹পুষ্করণী ৩৫॥৩১২ চি৪1৪ ৷ ৮২
6্য

৪০৭৮৫৴১৭১০
☞ ৫
৷৶.প্রজা শ্রীথাকরাম সরকার ।

৮৹৫
২॥০বাস্ত ান.৷৹ ঈ

৮
ক্য

প্রজা শ্রীঅধর সরকার ।
৷৹. ৮
৯২৭৬০৷০১৬শালি আউওল ৬৯০৴২৭ ৪২ ৫
৮ 6.

৮6
প্রজা শ্রীকিশোর সরকার । 1৫

R৩১২শালি দ্রয়েম ৴১॥ ১২
৫৪
V৶.

৮প্রজা শ্রীহটরাম সরকার । করয

শালি দুয়েম ১৴০ ৩২
☞ ৫শালি সুয়েম ২০৴০ ২৷০ ৪৫২ চ

৮৴৹৫১।০শালি চাহরম ১।০ ২৷৹ ৮ াo-

৮6য
২২৭০ ৫০০

☞সন ১২৭৯ সাল
৪৮

মৌজে দুর্গাপুর। *৫
ি ৮০জমাবন্দী
 K
দপ্রজা শ্রীঅবিনাশ ঘোষ। ৯

নিটংজমীর রকমের হার-জমী
তঙ্কা-নাম প্রতিবিঘা-জুমলাবাস্ত ১০২ ৪০২৪৴০

উদ্বান্ত ৬৪২৮৴০
বাগাত ১৭॥৴১২২৴৪
পুষ্করিণী ১৩॥৴১২৯৩8
ড়োবা ৩১২৴১৷০ ৩২
ব্রাশ্র ১৩৫১৫৫২২R१I৹

২০৮॥•১১২৬৫২১০



৬২ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।
জমাবন্দীর তেরিজ অর্থাৎ সমস্ত প্রজার জমি জমার সমষ্টি ;
আসামী জমী -কাত -

-জুমলা জমা-
কালী ঘোষ ৫৴১৭১০ ৪০৭৮

থাকরাম সরকার ২৷০৷৹
অধর সরকার ৬৯০২৮০ ২৭৬০।১৬
কিশোর সরকার ৴১৷০ ১২
হটরাম সরকার ২২॥০ ৫০৷০
অবিনাশ ঘোষ ২৬৩২৩০ ২০৮॥ ৴১১

৭৪৪৴৩1৵০ ৩০৬২৭০৭

শ্রীশীদুর্গা।শ্রী

( ৪০)

প্রজার কবুলীয়তি। ৮৮

৪৪

৪5মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর, ৷চ
চ ০৮

জমীদার মহাশয় বরাবরেযু । ট চ

(ক্যৌ

লিখিতং শ্রীঅবিনাশ ঘোষ, পিতার নাম শ্ৰীযদুনাথ ঘোষ, কস্য করু
লীয়তি পত্রমিদং কাৰ্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের জমীদারী আরসা পরগণার মোজে

দুর্গাপুর গ্রামের মালের জমী ২০ বিঘার কাত জমা ৮০২ টাকা মালগুজারী
করিতেছিলাম, এক্ষণে সমস্ত জমী জরিপে ৬৫২৩০ বিঘা ও জমাবন্দী সুরাত

২৮ ॥১১ টাকা বেশী হওয়ায় সর্ব্বশুদ্ধ হরবিক জমী ২৬৴২৩০ বিঘার কাত

জমা শালিয়ানা ২০৮॥। ১১ টাকা কবুল করিয়া কবুলীয়তি লিখিয়া দিতেছি।

মালগুজারীর টাকা কিন্তিবন্দী মাফিক মাস মাস গ্রামের মালের কাছারিতে
সরবরাহ করিব, কিন্তী খেলাপ হয় দন্তরমত সূদ দিব, হাজা শুকা পতিতের
কোন ওজর করিব না, বৃক্ষাদি বজায় রাখিয়া ফল ভোগ করিব, পুষ্করিণী



প্রজার কবুলীয়তি। ৩৩

খনন করিব না, আইন মতে নিরিখ আমলে আনিব। তফশীলের লিখিত

জমীর চতুঃসীমা বজায় রাখিয়া ভোগ দখল করিব, এতদর্থে পাটা লইয়া
-কবুলীয়তি লিখিয়া দিলাম ইতি। সন—তারিখ-

ঈশাদী।

শ্রীধর্ম্মদাস শীল । শ্রীনকুড়চন্দ্র শীল ।

সাং দুর্গাপুর।

তফশীল জমী।
চিঠার ৬ দাগের জমী ৯৴৪

চৌহদ্দী-পূৰ্ব্ব গিরীশ সরকারের পৃুষ্ক-
রিণী ও পরাণ বসুর বাঁশ, দক্ষিণ উক্ত
ঘোষের বাস্ত, পশ্চিম বিমলাচরণ সর
কারের জমী, উত্তর রান্তা।

জের
জমা- ৩ ৮। ৴১১

জায়

কিন্তিবন্দী— চিঠার ণ দাগের জমী ১৬০৩৩০
বৈশাখ পূর্ব্ব দুলভ সরকারের ডোবা, উত্তর১৬২
জ্যৈষ্ঠ পুষ্করিণী, দক্ষিণ জলনিকাশী পগার,১৬২
আষাঢ় পশ্চিম উদয়চাঁদ সরকারের বাগাত
শ্রাবণ ও পুষ্করিণী।২০২
ভাদ্র ২০
আশ্বিন ২৬৩২১০২০২

কার্ত্তিক মঃ ছারববিস বিঘা দুই কাঠা তিন
অগ্রহাযণ ছটাক মাত্র ।
পৌষ ২০)
মাঘ ২০
ফালুগুন ২০,
চৈত্র ৬॥৴১১

২০৮॥৴১১

মঃ দুই শত আট টাকা নয় আনা এগার গণ্ডা মাত্র
চ ২



৬৪ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।

৮৮শ্রীশ্রীদুর্গা
চি

(৪৪) ১
৷৶

[Iপ্রজার পাটা । ৮উ
৪৮

৷৹শ্রীঅবিনাশ ঘোষ সুচরিতেযু ৫৮

(ললি

শুভ জমীজমার পউকপত্রমিদং কাৰ্য্যঞ্চাগে আমার জমীদারী আরসা
পরগণার মৌজে দুর্গাপুর গ্রামের মালের জমী ২০ বিঘার কাত জমা ৮০
টাকা মালগুজারী অবধারিত ছিল, এক্ষণে সমস্ত জমী জরিপে ৬৴২৬০
বিঘা ও জমাবন্দী সুরাত ২৮। ১১ টাকা বেশী হওয়ায় সর্ব্বশুদ্ধ হর-
বিক জমী ২৬৴২৩০ বিঘার কাত জমা শালিয়ানা ২০৮॥৴১১ টাকা জমা
অবধারিত মতে তোমাকে পাটা দেওয়া গেল ; মালগুজারীর টাকা কিন্তি-
বন্দী মাফিক গ্রামের মালের কাছারিতে বরাবর সন সন সরবরাহ করিবে,

 কিন্তী খেলাপ করহ দন্তরমত সূদ দিবে, হাজাশুকা পতিতের কোন ওজোর
করিবে না, বৃক্ষাদি বজায় রাখিয়া ফলভোগ করিবে, পুষ্করিণী খনন
করিবে না, আইন মতে নিরিখ আমলে আনিবে, তফশীলের লিখিত জগীর
চতুঃসীমানা বজায় রাখিয়া ভোগ দখল করিবে, এতদর্থে কবুলীয়তি লইয়া

পাটা দেওয়া গেল । ইতি সন—তাঁরিখ-
জের-
জমা- -২০৮। ৴১১

-জায়
কিন্তিবন্দী চিঠাঁর ৬ দাগের জমী ৯৫৪
বৈশাখ ১৬২ চৌহন্দী-পূৰ্ব্ব গিরীশ সরকারের পুষ্করিণী
জ্যৈষ্ঠ ১৬২ দক্ষিণ উক্ত ঘোষের বাস্ত, পশ্চিম বিমলাচর
আষাঢ় ২০, সরকারের জমী, উত্তর রান্তা।
শ্রাবণ ২০, ৭ দাগের জমী ১৬৮৩১০
ভাদ্র ২০ পূর্ব্ব দুর্লভ সরকারের ডোবা, উত্তর পুষ্করিণী,
আশ্বিন ২০, দক্ষিণ জল নিকাশী পগার, পশ্চিম উদয়চাঁদ
কার্তিক ১০, সরকারের বাগাত ও পুষ্করিণী।
অগ্রহায়ণ ২০
পৌষ ২০,
মাঘ ২০,
ফালুগুন ২০,
চৈত্র ৬.৴১১

২০৮॥ ৴ ১১

মঃ দুই শত আট টাকা নয় আনা এগার গণ্ডা মাত্র ।



প্রজার ভাগ কবুলীয়তি।

শ্রীশ্রীদুর্গা
৮
৷৶৯৪৫)
tচ 1৶.
1৹ [৪ 
-চভাগ পাটা । ৷৫

৷৶

৮
দ্দি

দ্যে
শ্রীনবীনচন্দ্র বসু, সুচরিতেষু ।

ভাগপটক পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে অত্র সরকারের জমীদারী মৌজে দুর্গা-
পুর গ্রামের মধ্যে ১ বন্দ সুনারবি খামার জমী ৩।০ বিঘা তোমাকে ভাগে
জোত করিতে দিলাম, ঐ জমীতে সুনাধান্য ও দোয়াটী ও আলু, কলা
প্রভৃতি যখন যাহা হইবেক তাহা, সম্পূর্ণ আবাদ করিবে, ফসল উপস্থিত
হইলে কুত বা মজুদ খামারে অর্দ্ধেক রাজস্ব ভাগ বুঝিয়া দিবে আবাদের
ঞটি করহ, পার্শ্ববর্ত্তী জমীর ফসল দৃষ্টে সমস্ত জমীর আট আনারকম বা
লোকসানি বুঝিয়া দিবে ইতি সন—তারিখ-

শ্রীশ্রীদুর্গা।

৪৬)
[২ V.
কূ৷৮প্রজার ভাগ কবুলীয়তি। ৷২৩

[৪5দচ
৷২ ০৮মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর, দ্যি ৮

জমীদার মহাশয় বরাবরেযু।

লিখিতং শ্রীনবীনচন্দ্র বসু কস্য কবুলীয়তি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আরসা
পরগণার মৌজে দুর্গাপুর মহাশয়ের জমীদারী গ্রাম মজকুরের মধ্যে এক বন্দ
সুনারবি খামার ৩।০ বিঘা আমি ভাগে জোত করিতে লইলাম, আউসধান,
দোয়াটী, আলু, কলাই, প্রভৃতি যখন যে ফসল হইবেক তাহাই কামাল
আবাদ করিব, এবং কুত বা মডুদ খামারে উঠাইয়া অর্দ্ধেক রাজস্ব দিব,
আবাদের ত্রটি করি পাশ্ববর্ত্তি জমীর ফসল অনুসারে লোকসান বুঝিয়া দিব।
ইতি সন ১২৭৯ সাল তারিখ ২ পৌষ।

ঈশাদী।
শ্রীভৈরব বড়াল স্ত্রী গণেশ মণ্ডল।

সাং দুর্গাপুর

৬৫
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৬৭সেহা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।
২০৬

সেহা

প্রজাদিগের নিকট হইতে যে দিবস যত খাজানা আদায়

হয় তাহার দৈনিক হিসাব রাখিতে হয। ঐ হিসাবকে
“ হা" বা “সুমার” কহে। খাজানা ভিন্ন অন্যান্য
বাজে আদায়ের কথাও সেহাতে লিখিত হয়।

সেহাতে ব্যবহৃত শব্দ সকলের অর্থ।
শব্দ।

... অর্থ।...

আমদানী
......

.... যাহা আদার হইয়া আসিতেছে।
আদদ মূল।... ......

টরশাল .... ...... প্রেরিত টাকা ।
হরবাব

...... নানাবিধ ।
নিকাশ ... আয়ুব্যয়ের হিসাব ।......

বিলায়তি
...

প্রজার স্থানে বাকী আদায়।...
সাধন

মুসমা ... বাদ দেওয়া...

সেহা লিখিবার প্রণালী

শ্রীশ্রীদুর্গা।

আমদানি ৰূপেয়া মৌজে দুর্গাপুর, পরগণে আরসা,

সন ১২৭৯ সাল।
আদদ্আসামী

70- ৰূপেয়া

৪ জ্যৈষ্ঠ
১৮
-শ্রীকালী ঘোষ

গুঃ তিতু মণ্ডল ... ৪২
শ্রীঅধর সরকার

য়গুঃ খোদ ১৫১৭.....
৷৶শ্রীঅবিনাশ ঘোষ
২

গুঃ কাশী পাইক ্যে
০

১৫৮২

মঃ এক শত আটান্ন টাকা মাত্র ।



৬৮ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব ।

- সেহ

শ্রীশ্রী-ধুর্গা।
-

সন ১২৭৯ সাল।

খরচ ৰূপেয়

আসামী

ঈরশাল ..

হরবাব ...

...

মঃ এক শত সাতান্ন টাকা মাত্র ।

শ্রীশ্রীদুর্গা

সন ১২৭৯ সাল

হরবাব খরচ-

আসামী

৷0-

কর্ম্মচারী

স্ত্রী মহেশচন্দ্র পালিতের মাহিন
জ্যৈষ্ঠ মাহার শোধ ... ..১

...
শুভ পুণ্যাহের খরচ ...

... ...

তকি পেয়াদার জ্যৈষ্ঠ মাহার মাহিনা
...

কাছারির তৈল ...
... ...

সাদা কাগজ ... ... .।

মঃ বার টাকা মাত্র ।

আদদ

ৰূপেয়া

১৪৫)

১২)

১৫৭,

.

১১

আদদ

কা

৫

৷৹

৷৹

চ
-

৮
৪

৷0

ক

(ত্ৌ

৮৯
-

1২



চালান।

সেহা
শরীশ্রীদুর্গা।শ্রী

সন ১২৭৯ সাল ।

নিকাশ ৰূপেয়া।
আসামী - ৬আদদ।

৮৷0- তঙ্কা।
-

বিলায়তি সাধনি... ৯... ... ১৫৮,
মুসমা খরচ ... ... ... ১৫৭, চ

৮১বাকি
... .. ... ১,

I9জায়
৩৩

মঙদ ২...... ...হাওলাৎ
দ্যে[৪৹

প্রজা হাওলাং
০০

হানাবন্দি কারণ ১

উরিখিত সেহা খরচ, হরবাব খরচ, ও নিকাশ এই চারি প্রকার হিসাব
পৃথক পৃথক ফর্দ্দে লিখিতে হয়। কোন গ্রামে বার মাহায় বার কীস্তি, ও কোন
গ্রামে দশ বা আট কীন্তি হইয়া বৎসরের শেষ হয়। যে স্থানে যত কীন্তি
খাজানা হইয়া থাকে তাহার প্রত্যেক কীস্তিতে ঐৰূপ সেহা লিখিত হয়। ঐ

সেহাদৃষ্টে যেৰূপ থোকায় খতিয়ান লিখিতে হয় তাহা পশ্চাৎ লিখিত
হইল।

৪৭

গোমান্তার প্রেরিত টাকার সহিত চালান ।
৩ ৮

চালান ৰূপেয়া মৌজে দুর্গাপুর, ৬
পরগণে

৫
ট

আরসা, সন ১২৭৯ সাল তারিখ আষাঢ় ৯
)১আসামী -

৴ ৯1৯াদদ
0 ৪

৪
৮৹ [৪তঙ্ক

মরশাল
1২

৪
ক্যেরাজধানী

৮৹
৪০

অ
মৌজে সাদিপুর শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর ৩০

[৪মহাশয়ের বাটার সদর কাছারি।
ওঃ কাশী পাইক

১৪৫,
মঃ এক শত পয়তাল্লিশ টাকা মাত্র।

৬৯



৭০ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।

৪৮

সদর কাছারি হইতে দাখিলা

লিখিবার ধারা।

শ্রীশ্রীদুর্গা। 2

দাখিলা ৰূপেয়া মৌজে দুর্গাপুর, পরগণে আরম্ভ
সন ১২৭৯ সাল তাং আষাড়।
এঃ ্রী মহেশচন্দ্র পালিত ৭৮
আসামী আদদ চর্ত
৷0 এডতঙ্কা -E

৮৭গুঃ কাশী পাইক
৮ ৪ 

৮ ৯ উ১ চালান ১৪৫
1২ ৮৮
াপঃ মঃ এক শত পয়তাল্লিশ টা

।৫
ষ্ি

৪মাত্র
10খাজাগ্তী শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

(ক্ৌ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
থোকা।

তৌজীর পর সেহা দৃষ্টে আদায় ও জমাবন্দী দৃষ্টে জমা লিখিয়া প্রতি
প্রজার হিসাব করিতে হয়। তলববাকি, থোকা, কড়চা এই তিন কাগজ প্রায়

একই প্রাকর। থোকা হিসাবটী লিখিলে তাহাতেই তলববাকি ও কড়চার কার্য্য
হইয়া থাকে, এ কারণ থোকা হিসাব যে প্রকারে লিখিতে হয় তাহা নিয়ে

প্রদর্শিত হইল ।

শব্দ । ... অর্থ।...

থোকা ... ... যে কাগজে প্রজার জমা ও আদায়ের হিসাব লিখিত হয়।
... কর আদায় বাকি; ইহা থোকা দৃষ্টে বুঝা যাইতে পারে।তলববাকি

... থোকার তুল্য ; ইহা জমা ওয়াশীল বাকি লিখিবারকূড়চা ...

পূৰ্ব্বে প্রস্ৃত করিতে হয়। কেবল ফর্দ্দের বাম ভাগ
হহতে একবারে হিসাব লিখিয়া সমষ্ঠি ওয়াশী
তাহাতে বাদ দিতে হয়।



থোকা

জমাবন্দী দৃষ্টে যে প্রকারে থোকা লিখিতে হয়।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১২৭৯ সাল।ঐ
মৌজে দুর্গাপুর।১৮,ঐ

হিঃ শ্রীঅবিনাশ ঘোষ।
বাকীওযাশীল

জমাশুভ পুণ্যাহ
বিঃ হস্তবুদ৪ জ্যৈষ্ঠ ... ৩,

২০ বিঘার কাত ... ১৮০,২৫ জ্যৈষ্ঠ ... ২৯,
...খারিজ২৫ আষাঢ় ২০,...

২৫ শ্রাবণ ২০,...

২৭ ভাদ্র ২০৴০২০,.. ... ১৮০,
১৫ আশ্বিন দাখিল২...

২০১০১০৪, .. ১৮0,

২৫ কার্ত্তিক কমী... ১০৭

২২ অগ্রহারণ ২০ ৴0... ২০ ... ১৮0,
২০ পৌষ বেশী... ২০,

২৭ মাঘ ২০, জমাবন্দীর
...

১৯ ফালুগুন ২০,... ৬.২১০ ... ২৮॥১১

২০ চৈত্র ২৬৴২১০... ৭, ... ২০৮।৴ ১১

মহকূপ
০রসদ্ } ...২০১,

২০৮॥৴১১

তলব সুদ
৯০ হিসাবে )

২০৯॥, ১১
ওয়াশীল ... ২০১,

৮।৴১১

৭১



৭২

৪

৮৩

ওয়াশীল

শুভ পুণ্যাহ

৪ জ্যৈষ্ঠ

২৫ জ্যৈষ্ঠ

২০ আয়াঢ়

২০ শ্রাবণ

২৫ ভাদ্র

২৬ আশ্বিন

২৪ কার্ত্তিক

২২ অগ্রহায়ণ

২৮ পৌষ

১৬ মাঘ

২২ ফালগুন

২১ চৈত্র

৯

জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।

শ্ৰীত ীদুর্গা।

সন ১২৭৯ সাল।

মৌজে দুর্গাপুর।
৯।

হিঃ শ্রীকালি ঘোষ।

বাকি

জমা

বিঃ হস্তবুদ... ৪১
৪৭০ কাত

২...

জেয়াদা রসদ৩,....

৪৴0... ৩

খারিজ
৩,...

৪১0৩...

দাখিল৩,...

৪৴০৪,...

কমি৪,...

৩৴0৩...

জমাবন্দীর
৪,...

বেশী... ৪৭৮

১।১৭১০৪০৭৮

৫.১৮১০

মহকূপ রসদ

৫.১৭১০

ওয়াশীল

... ৩০

... ৫

৩০,

.. ৩

... ৩০,

৩

... ৩০

... ৫

... ৩৬

.., ১০৭৮

,,, ৪০৭
০

...

,, ৪০৭৮
,,, ৪০৭

৫০1



৫

ওয়াশীল

২০ আশ্বিন

১৬ চৈত্র

শি্চু,

থোকা

শ্রীশ্রীদুর্গা

সন ১২৭৯ সাল ।

মৌজে দুর্গাপুর।

হিঃ শ্রীথাকরাম সরকার ।

কী-

জমা

১।০ বিঃ হস্তবুদ

৴৪ কাত .................... ... 1.

১০ খারিজ ....................... ... ০

১দ্ দাখিল........................... ০

৯মী ........•••••••••••••••.•.•.... ০

৴৪ ১৭০

৪8৫
জমাবন্দীর

বেশী

৴

1৹

মহকূপ রসদ

২৷০

ওয়াশীল ২৷০

৩০



৭৪ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

৫ সন ১২৭৯ সাল।

মৌজে দুর্গাপুর।

হিঃ শ্রীঅধর সরকার।

ওয়াশীল- াকী-

শুভ পুণ্যাহ জমা

৪ জ্যৈষ্ঠ ... ১৫১, বিঃ হস্তবুদ

২৬ রোজ ....... ৬০০০ কাত ... ১৮০০)৪৯২

২৪ আষাঢ় ... ২৮০২ জেয়াদা রসদ ... ০

১৮০০৭৬০০0২২ শ্রাবণ ... ৩২০,

... ৩০০) খারিজ২৪ ভাদ্র ...০

... ৩০০৭ দাখিল২৩ আশ্বিন ...০

১৮০০৭১৪০০২ ৬০০৴0
...০২৪ কার্ত্তিক ... ২০০৭ কমি

,.. ১৮০০৭৬০০৴0২২ অগ্রহায়ণ ... ৩০০২

জমাবন্দীর বেশী ... ৯৬৭১৭২৫ পৌষ ... ৩০০)

২৪ মাঘ ৯০.২৮... ৩০০,

২৭৬০॥১৪ ২৩ ফালগুন ... ২০০, ৬৯০৴২৭
...

... ০... ৬০১২৫ চৈত্র মহকূপ রসদ

২৭৬০৭১০২৭৬০,

২৭৬০ওয়াশীল



৮

ওয়াশীল

শুভ পুণ্যাহ

২০ চৈত্র

৩

থোকা।

শ্রীশ্রীদুর্গা

সন ১২৭৯ সাল।

মৌজে দুর্গাপুর।

হিঃ শ্রী কিশোর সরকার ।

বাকী

জমা

বিঃ হস্তবদ... ৯০

৴১

জেয়াদা রসদ

৴১

খারিজ

দাখিল

৴১

কমী

৴১

জমাবন্দীর বেশী

৴৹৷০

৴১৷০

মহকুপ রসদ

৴১৷০

ওরাশীল

६

...

...

৶३

৭৫

৶৹

৶৹

১২

৩১২

৩১২

৶০

২



৫

ওয়াশীল

শুভ পুণ্যাহ

২৫ জ্যৈষ্ঠ

২৪ আষাঢ়

২২ শ্রাবণ

২৩ ভাদ্র
২০ আশ্বিন

২৪ কার্ত্তিক

২২ অগ্রহারণ

২৫ পৌষ

২৩ মাঘ

২৫ ফালগুন

২৬ চৈত্র

জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১২৭৯ সালা

মৌজে দুর্গাপুর।
৩

হিঃ শ্রীহটরাম সরকার।

বাকী

জমা...

বিঃ হস্তবুদ৮,...

২০/৪,...

৪ জেয়াদা রসদ...

২০৮৫

... খারিজ৫

২৬, দাখিল

২০... ৪,
কমি... ৪,

২০৪,...

... জমাবন্দীর বেশী৪,

২৷০... ৪,

Pa ২২৭০... ৪০

৫০।০ মহকুূপ রসদ

২২৷০

ওয়াশীল

...

... ৪০

... ০

... ৪০,

...০

.. ০

... ৪০,

...০

... ৪০,

... ১০৭০

... ৫০০

... ০

... ৫০০

... ৫070



জমাওয়াশীলবাকী ও বাকীজায়।

শ্রীশ্রীদুর্গা।
ঐ সন ১২৭৯ সাল।

ঐ্ মৌজে দুর্গাপুর।

হিঃ শ্রীনবীনচন্দ্র বসু।
ওয়াশীল-

বাকী
১০ আশ্বিন ... ৯১ জমা

বিঃ হস্তবুদ ...
খামার বিক্রী
সুনা ধান্য
১২৴০ মোনের কাত

বিঃ মোন ৭০ হিসাব ... ৯,

ওয়াশীল .. ৯,

আ্-আখরীর পশ্চাৎ যে তকমিনা ও বাউয়ারা আছে তাহা দেখিয়া এই
থোকা লিখিতে হয় ।

৯ াদত্রয়োদঃ*".রচ্ছেদ।

জমাওয়াশীলব৭শকী ও বাকীজায় ।

এ প্রদেশে থোকার হিসাব দৃষ্টে কেহ বাকীজায় কেহ
বা জমাওয়াশীলবাকী বলিয়া কাগজ লেখেন। ঐ এক
কাগজেই জমা ও বাকীর বৃত্তান্ত থাকে।

বাকীজায় বা জমাওয়াশীলবাকীতে যে যে শব্দ আছে তাহার অর্থ।
শব্দ । অর্থ।

জমাওরাশীলবাকী, ... যে কাগজে আদায়, উসুল, হস্তবুদ প্রভৃতির
বিষয় সবিশেষ লিখিত থাকে ।বাকীজায়,

বাকীর তদন্ত যে কাগজে লিখিত থাকে।
জমীগ্ডজন্তা, ,.. গত বর্ষে প্রজার দখলে যে জমী ছিল। যদি

নূতন জমীদারী হয় তবে বিঃ হাল হস্তবুদ
বলিয়া লিখিতে হয়।
ছ৩

৭৭



প-কমী,
ীকন্তি-

চকমী,
বী,

বেশী,

বেশী,

বেশী,

মী,

র,

দণ,

রণ,

স্তা,

মা,

যা,

জমা

র জমা,

৷,
জম।,

জমা,

মা,

জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।

... মাপে যে জমী কম হইয়াছে ।

... নদিগত হইয়া যে জমী কম হইয়াছে।

তদন্ত করিয়া মাপে যে জমী কম হইয়াছে।
কমী বাদে যে জমী অবশিষ্ট থাকে...৬
মাপ করিয়া যে জমী বেশী হয়

..

 নদী ভরাট হইয়া তৎ সংলগ্ন যে জমী বেশী
হইয়া পড়ে।

তদন্ত করিয়া যে জমী বেশী হয়।...

... জমীর সমষ্টি
... জমী জমা ত্যাগ অর্থাৎ ছাড়িয়া দেওয়ার পর

বৃত্তান্তের সমফ্ি ।
...

একের ত্যাগ ও অন্যের গ্রহণ ।
প্রজার পরিত্যক্ত যে জমী বিলি না হইয়া জমী

দারের খাস দখলে আইসে ।
...

... আগতপর বৃত্তান্তের সমষ্ঠি ।

অন্যের পরিত্যক্ত জমীর গ্রহণ ।...

যে খাস দখলের ভূমির জমা বিলি করা হয়।...

যত সংখ্যক জমা গত সনে ছিল।...
জলকর সম্বন্ধে প্রতি প্রজা যত টাকা জমার

এলাকা রাখে।

... হাট, বাজারের জমা
ধান্যের খটীর জমা ।

বনের জমা।...

জলকরের তলস্থ ভূমির জমা ।...

নদ নদী পারাবারের খেয়া ভমা।

তাল ও খর্জ্ভুর বৃক্ষের রসের জমা।
ফলসমূহের জমা ।

জমার সমষ্ঠি।
পতিত ভূমি অথবা অসময়ে যে সকল ভূমি

জমা বিলি করা হয়, উক্ত জমার মধ্যে যত
টাকা গত সনে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা
গত সনের কাগজে “মহকুূপ রসদ লেখা
থাকিলে ইনসন ঐ টাকা বার হইলে

তাহাকে “ বার রসদ," এবং “ জেয়াদা

রসদ" বলা যায়।

.



উ

রব

স

৭

পলাতকার আকর
বিক্রী,

বান্ সেলামী,

দমাওয়াশীলবাকী ও বাকীজায়। ৭৯

যে প্রকার খারিজ দাখিলের বিস্তারিত বিবরণ লেখা হইয়াছে
ইৰূপ লতা লিখিতে হয়।

পলাতকা মহলের জমী জমা বিলি করিলে এবং
জমীর অবস্থা পরিবর্ত্তন হইলে যাহা কম হয়।

প্রজা দিতে অক্ষম হইলে জমীদার তদারক...

করিয়া যত টাকা কমাইয়াছেন।
... তুতকর্ত্তনে কমী।

... গ্রামের হার নিরিখ অনুসারে কোষ্ঠী করিয়া
প্রজার যে জমা কমিয়া যায় ।

পলাতকা প্রজার জমী জমা বিলি করিয়া যত
টাকা বেশী হয়। ভূমির অবস্থা পরিবর্ত্তনে

যে বেশী হয় তাহাকেও “দস্তর বেশী কহে।
.. প্রজা স্বেচ্ছাক্রমে যাহা বেশী স্বীকার করে ।

... ধার্য্য জমী জমার উপর তৃত রোপণ করিলে
যাহা বেশী হয় ।

,,. অসময়ে অথবা পতিত জমী বিলি করিয়া
জমার মধ্য হইতে যত টাকা প্রজাকে সেই

বৎসর ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহার নাম।

নিয়মিত সময়ে কর আদায় না হইলে তাহার

উপর যে সুদ লওয়া যায় ।

ন্যায্য জমা ও তলব সুদ এই দুইয়ের সমষ্ঠি।
... খাস দখলি ভূমি হইতে যাহা উৎপন্ন হয়

তাহার মূল্য।
খাস দখলের ভূমিতে যে সমস্ত শস্য উৎপন্ন

হয় তাহা অনুমান করিয়া রাজস্ব—ভাগ

প্রজাকে বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া

যায় ।
... খাস দখলের ভূমিতে যে সকল শস্য উৎপন্ন

হয় তাহার মধ্যে রাজস্ব- ভাগ বিক্রয়ের
টাকা ।

... খাস দখলের ভূমিতে যে সকল লতা ফসলাদি

উৎপন্ন হয় তাহার ফসল দৃষ্টে হার অব-
ধারিত করিয়া যে টাকা প্রজার নিকট হই
প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

... পলায়িত প্রজার পরিত্যক্ত বস্তু বিক্রয় করিয়া
যাহা পাওয়া যায় ।

... তাল ও খর্জ্ভুর রস জাল দিবার বান্ বা চুলি
বিশেষের কর।



৮০ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।

সেবং জমা, .. তৃতীয়বার জমার সমফ়্ি।
চৌবং জমা, ... খামার বিক্রয়ের অঙ্কের পর চতুর্থবার

জমার সমষ্ঠি ।
পঞ্চম জমা, ঐ প্রকার পঞ্চমবার জমার সমষ্ঠি।
বকেয়়া বাকী, গত বর্ষের বা তাহার অগ্নিম অন্যান্য বর্ষের

বাকি টাকা প্রজার স্থানে যাহা পাওনা
আছে।

কসুর, ... বকেয়া বাকীর সুদ ।
হদ্দ জমা, ... শেষ জমা।
ওয়াশীল, ... আদায়।
হাল আদায়, .., বর্ত্তমান বর্ষের কর যাহা আদায় হইয়াছে
বকেয়া আদায়, .. গত বর্ষের বাকী, বা বাকীর মধ্যে যাহা

আদায় হইয়াছে ।
বাকী, প্রজা স্থানে বাকী টাকা যাহা রহিত করা যায়
বিতং, তাহার মোট।

হালবাকী ... বর্ত্তমান বৎসর প্রজা স্থানে যত টাকা বাকী
রহিল।

ফাজিল, .. পাওনার অতিরিক্ষ ।
জমাওয়াশীলবাকী ও বাকীজায়ের লতাপত্তন করিবার সময় যত প্রকার

শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহার অর্থ বাহুল্য ৰূপে লিখিত হইল। এক্ষণে কি

ৰূপে ঐ দুই লতাপত্তন করিয়া লিখিতে হয় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।



আস

হাজিরাং

ঐ

উরঃ

-৯ইর 

ূপ—বাকী-জরিপ-একুন—খারিজ-জমী
—জমী--বিতংবেশী-কমী——জমী- 

৬৪৪০ ৯৯০৩৶০ ৭৪৪৴৩০০ .৬৪৪।০.

৬৪৪1০ ৯৯০৩৶০ ৭৪৪৴৩০০০৬৪৪।০০

মোট কৌষ্ঠীর সহিতহস্তবুদের বাদ খামার জমীর
মিলন হইল।সমষ্ঠির সহিত মিলন হইল।

৬ংি,

জমা ওয়াশীল বাকী ৰূপেয়া মৌজে দুর্গাপুর, পরগণে আরসা, সরকার শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর, সন ১২৭৯ সাল ইঃ পুণ্যাহ নাং আখিরী।

—বাকী- -দাখিল—একুন—কাত জমা-—খারিজ- বাকি—দাখিল-একুন-——কমী- —বাকি- —জমাবন্দীর- -একুন- - মহকূপ বাকি— তলব-—দ্বাবৎ—কুৎ খামারের- - সেবৎ—-বকেয়া—কসুর—- —হর্দ্দ—ওয়াশীন লস--
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০ ০ ০০ ০ ০ ০.হু ০তচচ্মনেতুতজক রচ. .....২০৫১।৯০ ০ কন৮২০৫১।০০ ১০১১৭৭ ৩০৬২দ৭ ০৩০৬২দ্গ৭ ১ ৩০৬৪দয৭ তুমদ্দ্রে SমRর SSনSCSSম৯
৪৪৪

হস্তবদের জমার সহিত মোট কৌষ্ঠীর মোট কৌষ্ঠী ও জমাবন্দীর জমা খরচের তেরিজের সহিত এই
মিলন হইল। সহিত মিলন তেরিজের সহিত মিলন সমস্ত টাকার মিলন হইবেক।

হেইল। হইল।

কী—হা
-বাকী-

৴১৯

৯৩১৯ ৯৵১৯

জ



উ

ক

স

ধন

৮৩জমা খরচ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।
জমা খরচ

জমা খরচ কাগজে যে সকল শব্দ ব্যবহ্ৃত হয় তাহার অধিকাংশই সেহাতে
ব্যবহ্ৃত হইয়া থাকে, এবং নিমু লিখিত কয়েকটী অতিরিক্ত শব্দেরও
প্রয়োগ হয় ;

ব্দ অর্থ।
আয়।

ন, ... যে টাকা কর্জ করা হয়; (কর্জ্ কর্দ্দন করিয়াছি।)
...

ব্যয়।

.. স্থিতি, আদায়ের খরচ বাদ যাহা অবশিষ্ট

থাকে।

... প্রজা স্থানে সমস্ত প্রাপ্য টাকা আদায।

চে ... রাজ কর ব্যতিরেকে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় ।য,

... এক চতুর্থাংশ (ই)
টী মী, . প্রজারা বিবাহোপলক্ষে রাজমান্য স্বৰূপ যে

টাকা দেয়।

রাজবরণ ...
প্রতিষ্ঠাদি কাৰ্য্যে রাজমান্য স্বৰূপ যাহা দওয়া

হয়

ররশাল, } ... প্রেরিত টাকা ।

হরবাব খরচ, ... নানাবিধ খরচ।
সরঞ্জমী, ... ঐ, এবং মাহিনাদি।
আখরাজাত খরচ, ... ঐ।
নিকাশ, ,.. আয় ব্যয়ের হিসাব ।

জমা খরচ লিখিবার প্রণালী ।
জমা খরচ ৰূপেয়া মৌজে দর্গাপুর, পরগণে আরসা

সরকার শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর । সন ১২৭৯
সাল।

ইঃ পুণ্যাহ নাং আখিরী।
আসামী আদদ

৷0- তঙ্কা
বিলায়তি আদায় ৩০৮২।৮৮...
কর্জ্জ কর্দ্দন

৩৩২৮।৮৮



৮৪

৯
K

আসামী

0-

বিলায়তি সাধনি

বাজে আদায়

আসামী

[0-

ঈরশাল

বিঃ একজাই চালান

হরবাব খরচ

আসমী

[0 -

সদর পুণ্যাহ

১২ জ্যৈষ্ঠ
২ আষাঢ়

জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১২৭৯ সাল।

মৌজে দর্গাপুর।

বিলায়তি।
আদদ

তঙ্কা

৩০৬৩।৮৮...

১৯,...

৩৫৮২।৶৮

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১২৭৯ সাল।

মৌজে দর্গাপুর ।
প

খরচ ৰূপেয়া।

আদদ

তঙ্কা

২৯৫0,...
১৩০,...

৩0৮0,

মঃ তিন হাজার আশি টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১২৭৯ সাল।

মৌজে দুর্গাপুর।
একজাই চালান ।

আদদ

ঙ্কা

১৪৫,...

৯0,...

২৩৫,



জমা খরচ।

২৩৫,...জের

৩00,৩০ আষাঢ় ...

৩২0,৩০ শ্রাবণ ....

৩২0,৩০ ভাদ্র ...
৩০ আশ্বিন ৩১৬,...

২০0,২৯ কার্ত্তিক ..

.৩০ অগ্রহারণ ৩১৬

২৮ পৌষ ৩২৬,

৩২0,২৯ মাঘ ...

৩০ ফালগুন ২00,

২১ চৈত্র ১০৭,

২৯৫৬

মঃ উনত্রিশ শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র ।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১২৭৯ সাল।

মীজে দুর্গাপুর

হরবাব খরচ

আসামী- আদদ

)-

ইঃ পুণ্যাহ নাং আখিরী

কর্ম্মচারি মহেশচন্দ্র
পালিতের মাহিয়ানা
১২ মাহার ৫, হিসাবে ৬০১...

তকি পেয়াদার মাহিয়ানা
... ৩৬,১২ মাহার ও, হিসাবে

হর পাইকের মাহিয়ানা

১২ মাহার ২, হিসাবে ... ২৪,

সাদা কাগজ ...

রোশনাই
২,...

কাছারির তামাক ৪,...

বিছানা ... ২,

১৩0,

মঃ এক শত ত্রিশ টাকা মাত্র

৮৬



৮৬ জমীদারী মহাজনী বাজার হিসাব ।

শ্রীশ্রীদুর্গা।
৯

সন ১২৭৯ সাল ।
ঐ,

মৌজে দুর্গাপুর।

নিকাশ ৰূপেয়া।
আসামী আদদ

10 তঙ্কা
জমা -

বিঃ সদর ফর্দ্দ ... ৩০৮২।৮৮
0গত বৎসরের মদ্ভূত

৩৩৮২।।৮৮
মুশমা
বিঃ খরচের ফর্দ্দ ...৩৫৮O

২৭৮৮

জায়

মদ্ূত হাওলাৎ ...
জিৰ্ম্মা বাহালি কর্ম্মচারি

২।৮৮

মঃ দুই টাকা দশ আনা আট গণ্ডা মাত্র ।
স্ত্রী মহেশচন্দ্র পালিত ।

শ্রীশ্রীদুর্গা।
সন ১২৭৯ সাল।

ঐ
মৌজে দুর্গাপুর।

বিলায়তি সাধনি।

আদদআসামী
তঙ্কা0.

বিঃ থোকা
২০১,অবিনাশ ঘোষ
৪০৭৮...কালী ঘোষ

২৷০...থাকরাম সরকার

২৭৬০,...অধর সরকার

৶0...কিশোর সরকার
৫0l0...হটরাম সরকার

৯,নবীনচন্দ্র বসু

৩০৬৩।৮৮

মঃ তিন হাজার তেসটী টাকা দশ আনা আট গণ্ডা মাত্রা



আখিরী হিসাব।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১২৭৯ সাল।

মৌজে দুর্গাপুর।

ঐ বাজে আদায়
আদদআসামী-
তঙ্কা৷৹-

৫ মাঘ
।দিপাটা সেলামী

...১৬মাং অবিনাশ ঘোষ...

রাজ বরণ

দং কালী ঘোষের বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা ... ২১
হট নাগের গরাছ বিক্রয়ের চৌৎ ... ১

১৯, মঃ উনিশ টাকা মাত্র।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।
আখিরী হিসাব

আখিরী হিসাবের মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকটী শব্দ ব্যবস্ধৃত হইয়া থাকে

অর্থ
এস্থলে জমী জমার বিস্তারিত বিবরণ।...
পরিত্যাগ।...

আইল।...

হিসাবের চূড়ান্ত।...
বর্ত্তমান প্রজা।

...

পচ পলাযিত প্রজা।
...কা,

মৃত প্রজার বাকি ।ফৌতি বাকি, ...

বকা ব্যয়ের অঙ্ক স্থিরতর রাখা, না রাখা।
অকি, ...

ঈম যাহার নিকট টাকা বা বন্ধ রাখা যায়।...

কর্ম্মচারির নিকট মদ্ভূত টাকা ।
...বাকি,

প্রজাগণের স্থানে যাহা পাওনা আছে।বল ...বাকি,

০ আদায়ি টাকার নিকাশ।নিকাশ, ...

বৎসরের মধ্যে যত বার জমীদারের বাটীতেরকজাই চালান,
টাকা পাঠান গিয়াছে তাহার সমষ্ঠির চালান ।

পৃথকৰূপে কোন এক বিষয়ের যে ফর্দ্দ লেখাদরফর্ন্দী,

থাকে
খামার জমীর ফসল বিভাগ ও মূল্যের কাগজ।বাট্টয়ারা,

..

জ

৮৭



৮৮ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।

আখিরী কাগজের মধ্যে খারিজ, দাখিল, কমী ও বেশীর জোগাড কাগজ

লিখিয়া দিতে হয়। এখানে খারিজ দাখিল, কমী বেশী না থাকায় তাহা
লিখিত হইল না। ঐ কাগজ লিখিবার সঙ্কেত এই যে, যে যে প্রজার খারিজ

দাখিল বা কমী বেশী হয় তাহাদিগের নাম, ধাম, ও জমী জমার বিবরণ

(অর্থাৎ কাহার জমা কোন প্রজা লইয়াছে এবং কি কারণে কমী বেশী
হইয়াছে) পৃথক২ ফর্দ্দে লিখিতে হয়।

আখিরী হিসাব লিখিবার প্রণালী ।
৪
৮

চ
আখিরী হিসাব ৰূপেয়া মৌজে দুর্গাপুর, পরগণে আরসা, সন চি

1৫১১২৭৯ সাল,ইঃ পুণ্যাহ নাং আখিরী, সরকার শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্র-
৪

৷0চন্দ্র রায় বাহাদুর, এঃ ্রী মহেশচন্দ্র পালিত।
৮

তৌ

আসামী- আদদ্দ

1.. তঙ্কা

বিঃ হাল হকিয়তের খট ৩০৬২০৶৭
৯.

তলবসুদ
বিঃ সুদের হিসাব

৩০৬৩৮৶৭
খামার বিক্রী-

কুত খামারের সুনাধান্য
বিক্রয়-
বিঃ বাটটয়ারা

৩0৭২৮৶৭
বাজে আদায
বিঃ জমা খরচ ১৯,

৩০৯৭ ১৮০বকেয়া বাকী

কর্ জমা ৩০৯১৮৶৭

৩০৯১০৶৭



আখিরী হিসাব।

৩০৯১৭৶৭
...জের ...

মুশমা

ইরশাল
বিঃ জমা খরচের

২৯৫০)...একজাই চালান

১৪১৭৯৭মুশমা সরন্ডমি
বিঃ জমা খরচের

১৩০,হরবাব খরচ

১১৭৯৭
জায়

বিলায়তি বাকিজিন্মাদারের বাকি

৯৬১৯জিন্মা বাহালি কর্ম্মচারী

জায়

২।।৶৮

বকেয়া বাকি ০হাল বাকি ৯৬১৯

মঃ দুই টাকা দশ আনা আট গণ্ডা মাত্র ।

ত্রী মহেশচন্দ্র পালিত ।

র্গাঁ।

হিসাব তলব সদ মৌজে দুর্গাপুর।

... ৩০৬২৮৶৭মহলের স্থিত জমা
তলব

নাগাইদ

আশ্বিন

... ১৫৫৭৷০বিঃ তৌজী ...

মুশমা ইরশাল ১৪৯১১.

বাকী ৬৬0......

মুশমা

সরঞ্জমি

ও প্রজা হাওলাৎ ৫৮70

বাকি কাত৮......

তলব সুদ
ফিঃ টাকা দুই আনার হিঃ ১,...

মুশমা হাল জমা ওরাশীল বাকি ...

দ ২

৮৯



জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।৯৫
১শ্রীশ্রীদুর্গা।

উৎপন্ন নিকাশ ৰূপেয়া মৌজে দুর্গাপর, পরগণে আরসা,S
সন ১২৭৯ সাল।

 আদদ্আসামী

তঙ্কা৷৹

উৎপন্ন

বিঃ জমা খরচের

... ৩০৮২।০৮সদর ফর্দ্দ

৩০৮২।৮৮

মুশমা ইরশাল
কজু খাজাণ্ডীর দপ্তর

বিঃ জমা খরচের

২৯৫০০১একজাই চালান

১৩২।৶৮
মুশমা সরঞ্জমি

বিঃ জমা খরচের

... ১৩০হরবাব খরচ

২।৮৮
জায়

হাওলাৎ .মত্ত

জিন্মা বাহালি কর্ম্মচারী

২॥৮৮ মঃ দুই টাকা দশ আনা আট গণ্ডা মাত্র ।
স্ত্রী মহেশচন্দ্র পালিত।



৯১হকীয়ৎ।

হকীয়ৎ

হকীয়ৎ জমী জমা মৌজে দুর্গাপুর, পরপণে আরসা,
সন ১২৭৯ সাল।

আসামী—জমী—হাজিরাৎ- পলাতকা-কাত—হাজিরাত – পলাতকা

—ভমনা-০-০-জমা -০৷৹-

গত সনের খুট ০
.৬৪৪০ ৬৪৪।০ . ২০৫১৷০০ ২০৫১।০০বিঃ হস্তবুদ

৬৪৪1০ ৬৪৪।০ ০ ২০৫১৷০০ ২০৫১৮০০ ০

১০০জেয়াদা রশদ ০ ০

২০৫১।৮০ ২০৫১৮০০৬৪৪।০ ৬৪৪।০খারিজ ০০

২০৫১।০০ ২০৫১॥৮০ .৬৪৪।০ ৬৪৪০ .
দাখিল

. ২০৫১।০০ ২০৫১॥০০ .৬৪৪।০ ৬৪৪৷০
কমি ০০

.২০৫১1০০ ২০৫১॥০০ .৬৪৪।০ ৬৪৪।০
জরিপ

জমাবন্দীর
০বেশী ..৯৯৭৩৷৶০ ৯৯৭৩৶০ . ১০১১৭ ১০১১৭

৭৪৪৩৩৶০ ৭৪৪৴৩1০০ . ৩০৬২৮৵৭ ৩০৬২৮৫৭০
০মুককুপ্র বশ্বদ্ ০

৭৪৪১৩া৶০ ৭৪৪৴৩1০০ ০ ৩০৬২৭৵৭ ৩০৬২৭০৭ .
মুশমা

হাল জমা ওয়াশীল বাকী
৭৪৪১৩৶০ ৭৪৪৴৩1.০ . ৩০৬২৭৮৭ ৩০৬২৭৮৭ ০

... ..১১

৮ ।



জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।৯২

শ্রীশ্রীদুর্গা।
৪বাট্টয়ারা মহল কুত-খামার ফসল সুনাধান্য, মৌজে

দর্গাপুর, পরগণে আরসা, সন ১২৭৯ সাল।
৭০

তে

- -বাদ-আসামী-জমী—বাদ— বাকী—কাত- বাকী-দর নিটঃ
জুমলা-পতিত-হাসিল-সুনাধান্য-প্রজারভাগ—রাজস্ব

রকম ॥৹—রকম ।।০

আনানবীনচন্দ্র বসু।

০৩।০ ২৪“মোন ১২“মোন ১২৴মোন ॥ আনা হিং৯৩০
মঃ নয় টাকা মাত্র

এখানে প্রজারা বিচালির ভাগ দেয় না, অতএব বিচালির বাটয়়ার

লেখা গেল না, ভাগ থাকিলে বাউয়ারা ঐৰূপে করিতে হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।
তকমিনা ।

তকুমিনাতে যে যে শব্দ আছে তাহার অর্থ।

অর্থ।শব্দ।

... খামার জমী ও ফসলের বিশেষ বৃত্তান্ত েতকুমিনা ...
কাগজে লিখিত হয়।

সাফটা তকুমিনা গ্রাম বা নগরের সমস্ত খামার জমীর তদয।...
খামার জমীর মধ্যে যে কিয়দংশ ভূমিতে...কাডাকৃত তকুমিনা

শস্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহা অনুমান করিয়া
যে তকুমিনা লেখা হয়।

... হার অবধারিত মতে পটল, তমুজ, প্রভুহারিতকুমিনা ...
লতা ফসল যে ভূমিতে উৎপন্ন হয় তাহার
তকমিনা।

... আবাদকারী প্রজাজোতদার ...



তকুমিনা। ৯৩

তকুমিনা লিখিবার ধারা।

তকুমিনা জমী মহল কুত খামার, ফসল সুনাধান্য, মৌজে

দুর্গাপুর, পরগণে আরসা, সন ১২৭৯ সাল তারিখ২ ভাদ্র

জমী—-বাদ — বাকি বাদ- কাত-আসামী-
৹. --সুনাধান্যভূমলা-পতিত—হাসিল

দোরাশীজরিপী চিঠার

১১ দাগের

জোত নবীনচন্দ্র বসু
০ ৩০১ বন্দ ২৪৴০ মোন

মঃ চর্ব্বিশ মোন মাত্র ।
মধ্যস্থ ।

স্ত্রীগণেশ মণ্ডল।শ্রীনিলুমাঝি মণ্ডল ।
সাং দুর্গাপুর।

যে প্রকারে খামার জমীর হকীয়ৎ লিখিতে হয়।
হকীয়ৎ জমী মহল কুত খামার, ফসল সুনাধান্য, মৌজে

দুর্গাপুর, পরগণে আরসা, সন ১২৭৯ সাল ।
বোকী-বাদজমীআসামী—

-হাসিল-ভরমলা--পতিত-
বিঃ গুজস্তা
হকীয়তের খুট
সন মজকুরের
জরিপী চিঠার

৩০১১ দাগের ৩০
0

দাখিলা

৩০৩০

খারিজ

০ ৩০৩০

কমী বেশী

সুশমা হাল তকুমিনা



১৪ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।

সাফটা তকমিনা লিখিবার প্রণালী ।

খাস দখলের সমুদায় ভূমীর তদন্ত করাকে সাফটা তকুমিনা কহে।

দ্যিসাফটা তকুমিনা জমী, মহল খামার, মৌজে দুর্গা-
৷চ

৭পুর, পরগণে আরসা, সরকার শ্ৰীযুত বাবু বীরেন্দ্র
৮৹

চন্দ্র রায় বাহাদুর, সন ১২৭৯ সাল। র

—জমী- -পতিতসিলজরিপী চিঠার—হাল-আসামী-
-দাগ — ভুমলা -১১দাগ-

১২ জ্যৈষ্ঠ
আদৌ গ্রামস্য পশ্চিম মাঠে অধর সরকারের জমীর

তপ, জোত নবীনচন্দ্র বসু জরিপী চিঠার
১৷০ ৩৷০১১

পূৰ্ব্ব-অধর সরকারের জমী, উত্তর—ঐ সরকারের শালি জমী,
পশ্চিম— ডাঙ্গা জমী, দক্ষিণ-শালি জমী।

তপ . ১৭২৭০১৭২॥০২
হরিদাস

পূৰ্ব্ব-নবীন বসুর খামার জমী, উত্তর-অধর সরকারের শালি

জমী, পশ্চিম—ডাঙ্গা জমী, দক্ষিণ--শালি জমী।

ত্যাঁদ
(৩৴৩১৪তস্য

পূৰ্ব্ব-নবীন বসুর খামার জমী, দক্ষিণ ও পশ্চিম-শালি জমী,

উত্তর-কিশোর সরকারের জমী ।

৫1০॥0 ৩০ ২৴o10

১৩ দাগের জমী খণ্ড অতিক্রম করাতে ১৪ দাগের জমীতে ত্যাঁদ শব্দের

প্রয়োগ হইল।

ঈশাদী।

শ্রীগৌরদাস মণ্ডল।শ্রীতিতুমাঝি মণ্ডল।

সাং দুর্গাপুর।



৯৫আটসাট্টা হিসাব।

সাফটা তকমিনার হকীয়ৎ।
শ্রীশ্রীদুর্গা।

হকীয়ৎ জমী মহল খামার, সাফটা তকুমিনা মৌজে দুর্গা-

র, পরগণে আরসা, সন ১২৭৯ সাল।
জমীআসামী -

০ জুমলা
... ০সাবেক তকমিনার খুট

বিঃ হস্তবুদ
... ৪১০মোট খামার জমী

দাখিল
... ০

মুহলু বাইয়তি হইতে
৪১০

খারিজ
০গ্রত রাইযুতী ...

৪১০

০কমী ...
৪.০

১৷০৷০
...চরিপ্র বেশী

৫।০৷০

৫৷৹l৹ত-১১মুশমা হাল সাফটা তকুমিনা

চ

৷0)সময়ে২ প্রত্যেক গোমাস্তার নিকট হইতে ডিহির
চ

বা সদরের নায়েব যেৰূপে আটসাটা হিসাব
ক

গ্রহণ করেণ।

৬মৌজে দুর্গপুর এঃ ্রীমহেশচন্দ্র পালিত
৮২

হিসাব আটসাটা। (দ্যে

ওরাশীল বাকী

১২ জ্যৈষ্ঠ
... জমা বিঃ হস্তবুদ ... ২০৫ ১॥০০১৪৫,

২ আষাঢ় ৯০, জমাবন্দীর
...

৩০ রোজ ৩০০, বেশী... ... ১০১১।৭
৩০ শ্রাবণ ৩২0,...

৩০ ভাদ্র ৩৫৬২০০৭৩২0,...
৩০ আশ্বিন ওয়াশীল৩১৬, ১৪৯১১...

১৫৭১৮০৭১৪৯১



৯৬ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।

লিখিতৎ ্রী মহেশচন্দ্র পালিত কস্য একরার পত্রমিদং কাৰ্য্যঞ্চাগে কার্তিক
তলবের ২১৭, টাকা ও আশ্বিন তলবের বক্রী টাকা একত্রিত করিয়া ২৫

কার্ত্তিক তারিখের মধ্যে ইরশাল করিব, যদি অন্যথা হয় শত করা মাসিক ঐ

টাকার হিসাবে সুদ দিব। ইতি তারিখ ২ কার্ত্তিক।
এই প্রকার গোমান্তার সহিত হিসাব বৎসরের মধ্যে বারম্বার হইয়া

থাকে।

৮নায়েবের হিসাব ।
৮
৮৮

৮ ৮
-

হিসাব শ্রীকালিদাস ঘোষ
চিছ

নায়েব, ডিহি বাসুদেবপুর।
ছেি

বাকী-ওয়াশীল-

২০00,৩০ আষাঢ় ... একজাই মফস্বল উৎপন্ন
... ১৬৬00,২ ভাদ্র লাট সুরপুর

২২ আশ্বিন ... ২০000, জমা শালিয়ানা ৩0000,
২১ কার্ত্তিক ... ১০00, ২000ঐ লাটে জমা বেশী }...

৮000,২৭ অগ্রহায়ণ 3a
৩২000

৭000,...২৯ পৌষ
৪000লাট ভূরসুবা চচুকুরু

৪000,...
২৪ মাঘ ... ৪৪০0লাট শুকচর

১০0,৩০ ফালগুন
৮0000,

৫৮১০0, শেওয়ায় জমা

৫0বাজে আদায়

৮0৫00
২৪00,বাদ সরঞ্জমী

৭৮১00,

...৫৮১৬ওয়াশীল

২0000)

মঃ কুড়়ি হাজার টাকা মাত্র।



আয়ব্যয়ের হিসাব। ৯৭

উক্ত বাকী টাকার মধ্যে ষোল হাজার টাকা অদ্য হইতে এক মাহার

মধ্যে আদায় ইরশাল করিব, বাকী চারি হাজার টাকা বৈশাখ মাহার মধ্যে
দিব। ইতি তারিখ ৫ চৈত্র ।

এইর্ূপ হিসাব নায়েবের সহিত বারম্বার হইয়া থাকে।

স্বয়ং জমীদার দেওয়ানের সহিত একত্রে বসিয়া যে-

ৰূপে আয় ব্যয়ের হিসাব করিয়া থাকেন (এই হিসাব বৎ-
সরের প্রথম ভাগে করিতে হয়)-

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১২৭৯ সাল।

আয় সম্ভব - ব্যয় সম্ভব-

সদর মালগুজারী বাদে দেবসেবার খরচ ২৪৩,৫
১৫ জমীদারীর মুনফ্া ৪0000, অতিথি সেবা ৬000,৪

পর্নি মহলের মুনফা ২৫০০৩, সাংসারিক খরচ ১২০00,৮
লাখেরাজের আদায় ২000,

দাতব্য ১২০0,
বাটী ভাডা ১২000, সুলের খরচ ১২০0, 6.

৭৯000, ৮
৩000,রাস্তাবন্দী

ক্যবাদ খরচ ৪৩৫00, ক্রিয়াকর্ম্মের খরচ ৫000, ২ 

৪ইমারৎ খরচ ২000,
মাহিয়ানা

১২০৫

৩৬000, ৩৪০00,
গাড়ি ঘোড়ার খরচ ৬000,
ডাক্তারের খরচ ২000,

১০00,আদালতের খরচ

৪৩000,
দেওয়ানের উক্তি,—করেন এই বৎসর যদি কোন আপদ উপস্থিত

না হয়, আর আদায়ের পক্ষে ব্যাঘাত না ঘটে তাহা হইলে কোযাগারে উক্ত
৩৬০০৩, টাকা মজুদ হইতে পারে। বাবুর উক্তি,—আমি তোমার নিকট
বঝিয়া পাইব।
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পরিশিষ্ঠ ।

যদিও সামান্যতঃ জমীদারী সম্ুন্ধীয় কাগজ পত্র লিখিবার প্রণালী এক
ৰূপ তথাপি ভিন্ন২ জেলায় ভিন্ন২ প্রকার শব্দ ব্যবহ্ৃত হইয়া থাকে, এবং

ভিন্ন২ প্রকার নিয়ম অবলম্বন করিয়া জরিপ কার্য্য ও সারাকালী নিষ্পন্ন
হয় । নিম্নে দুই একটী জেলা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে

(১) নদীয়া জেলায় জমীদারী সম্বন্ধীয় কার্য্য প্রণালী ও দলীল দন্তাবেজ
লিখিবার ধারা এই পুস্তকে যেৰূপ লিখিত হইয়াছে সেইৰূপ, কেবল
তথায় নোকসান জমীর সন সন জরিপ হইয়া থাকে। ঐ জমী উঠিত ও

পতিত । “ উঠিত” শব্দে আবাদী, এবং “পতিত” শব্দে গরআবাদী বুঝায়।

এতদ্ভিন্ন নিম্ন লিখিত কয়েকটা শব্দ প্রচলিত আছে ;

শব্দ অর্থ।

খন্দ... ... যাহাতে রবি ফসল জন্মায়।.
খিল ...

... যে জমী চাষ দিয়া রাখা হয়।
র্খিচে

...... যাহাতে ছোলা ও তিসি জন্মায়।
লালজমী

... ... উৎকৃষ্ট আবাদী জমী ।
জলি...

... বিল, খাল, খন্দ, ৫০...
...ড়ি ... ... যাহাতে সামান্য অমু, কাঁঠাল, ইত্যাদি বৃক্ষ

৫৮ আছে।
ওটবন্দী ... ... খাস দখলের আবাদী ভূমি ।
নোকসান ... ... খাস দখলের ভূমি, অর্থাৎ খামার।

(২) বরিশাল প্রভৃতি প্রদেশে ১৮ ইঞ্চি হস্তের ৮ হস্ত ও ৮ অঙ্গুলি

নল প্রস্তুত করিয়া জমীর মাপ করিয়া থাকে। দৈর্য্যে ২০ নল ও প্রন্থে ২০

নল হইলে এক কানি (0) হয়, ঐৰূপ ১৬ কানিতে ১ দ্রোম। এক কানি
ভূমি হুগলী জেলার মাপের ৫৴৪প০ জমীর তুল্য । উক্ত প্রদেশে নিয
লিখিত কয়েকটী শব্দ জমীদারী কাগজ পত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ;

শব্দ। অর্থ
ওসক-তালুকদার ... পত্তনিদার ।

নিম ওসক তালুকদার ... দর পত্তনিদার ।
হাওলাদার ... ... উহার নিম্নস্থ।
নিম হাওলাদার .. তন্নিম্নস্থ।
নিমওসক

... তাহার নিম্স্থ ।হাওলাদার

ওসক নিম
... তন্নিম্নস্থ।হাওলাদার

কর্ষাদার ... ... চাষী।
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শব্দ অর্থ।
জমীর অবস্থার নাম-
লাল

আবাদী জমী । ইহা চারি শরেণিতে বিভক্ত,...
৪৫ ..জমী ষথা,আউওল, দুয়েম, সূয়েম” ও

৫৫চাহরম”।
খিল ... পতিত জমী।

(৩) ময়মনসিংহ জেলায প্রচলিত জরিপ-প্রণালী ।

ঐ প্রদেশে নলের দ্বারায় মাপ হইয়া থাকে, সেই নল আটীয়া পরগণায়
১৬ হাত ও ১৪ হাত দুই প্রকারেই আছে। কাগমারি ও পুখুরিয়া পর-

গণায় ১৪ হাত ও ১২ হাত নল দ্বারায় মাপ হয।়
দীর্বে কালিপ্রস্থে

৬ নল ৫ নল ৴৹ এক পাখী; ইহার ১৬
পাখীতে এক খাদা হয়।
নলের সহ চৌক পণ থাকিলে তাহার নিয়ম ও উদাহরণ নিম্নে লিখা গেল ;

নলে পূরণে কড়া হয়, নলে চৌকে পণ এবং নলে পনে বুড়ি হয়।

৷৹ চারি পণে ১ কড়া।
১৬ বুড়িতে ১ কড়া।

৩০ কড়ার (৭॥ গণ্ডায়) এক পাখী।
আয়ত ক্ষেত্র—

-
৬২৫.৭॥ গণ্ডা ।৹ পাখী-

৬া0
৬১ ॥৹ ৫৪ বুড়ি ॥১॥ কাগ

৫l0 ৫ ১0 .২০বড।১ কাগ-

৴১ ২॥০
এক পাখী ১ গণ্ডা ২॥০ কাগ

এই স্থলে আমীনেরা ভগ্ন অঙ্ক না ধরিয়া এক পাখী এক (আদ-এক

পাখির উ অংশ বুঝায়) আদ জমী ধরিয়া থাকে (৴২৷)
যে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের চারিটী বাছু ক্রমাম্বয়ে ৮, ৬, ৪, ও ৩ নল তাহার

মাপ চৌমুড়ি অর্থাৎ চতুস্পার্ম্ের মাপ করিতে হইবে ।

৮।৬– ১৪ ইহার অর্দ্ধেক লইতে হয় যথা-৭
৪.৩.৭ ঐ ৩॥৩
৭১৩.২১কড়া . ৫৷0 গণ্ডা
৭ ॥০ ১৪ পণ - ৭২ তিন কড়া দুই কাগ

আমিনের।
৬৫২ কাগ ১৫ তিন পোয়া ধরে।

॥
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যে জনীর কালী খাদা হয় তাহার দৈর্য্য প্রস্থ বাহির করার নিয়ম এই
যথা-

" ইচ্ছা খাদা চৌগুণ করি। ১২ দিয়া তাহা পুরি ।
যথা তথা দিয়া শূন্য । ইচ্ছা খাদার এই চিহ্ন ।।”

উদাহরণ।
যে জমীর পরিমাণ ১ খাদা

দীঘ প্রস্থ

৪ ১২ – এই দুই অঙ্কের যে অঙ্কেই শূন্য দেওয়া যায় তাহাতেই
ফল হইবে।
৪০১১২১

যে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের বাহ তিনটী ক্রমান্বয়ে ৮, ৬, ও ৪ নল তাহার বাগ

বেড় মাপ মত কালি হয়।
ষথা—৮ ৭ ৬ ৭ ৪ . ১৮ ইহার অর্দ্ধেক ১

১ এর অর্দ্ধেক দীরঘ ও অর্দ্ধেক প্রস্থ-ধরিয়া কালি করিতে হয়।
৪৷০ দী ৪॥০ প্র

৪১৪.১৬ কড়া—৪ গণ্ডা

৪২ ।৹ বত্রিশ বুড়ি।৹ কড়া
৪ ১ ॥৹— বত্রিশ বুড়ি ||" কড়া

৫ গণ্ডা কালী
যদি দীঘয কি প্রস্থ কোন এক অঙ্কও্ড কালী জানা থাকে তবে অবশিষ্ট

রাশি বাহির করার নিয়ম ।
যে রাশি জানা থাকে তদ্দারা কালীর অঙ্কের ভাগ করিলেই অবশিষ্ট

রাশি বাহির করা যায় যথা।
৫ নল দীর্যে কালী

৴৹ পাখী- (৩0)
৩৫— ৬ সুতরাং ৬ অবশিষ্ট রাশি ।
৬

যে জমীর দীর্ঘ প্রস্থ না জানা থাকে কিন্তু কালী মাত্র জানা থাকে তাহার

দীর্ঘ প্রস্থ বাহির করার নিয়ম এই যথা-
এক দিগে ৩ ধরিয়া অপর দিগে যত পাখী থাকে তাহা ধরিয়া এই দুই

অঙ্কের কোন অঙ্কে শূন্য দিয়া পরসপর পূরণ করিলেই দৈর্য্য প্রস্থ বাহির হয়

ষথা ;

.০ এক পাখী

৩১.৩০১১ ... .. অথবা একের পৃষ্ঠে শূন্য দিলেও ঐ
ফল হইবে।
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জমী সমুদয় প্রধানতঃ ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত
ষথা (১) বণর-(২) বাস্ত-(৩) জিরাতী।

(১) বণ্র—বহু শ্রেণীতে বিভক্ত—যথা সাধারণ পতিত হালট, জলকর

ইত্যাদি ।

(২) বাস্ত —২ শ্রেণীতে বিভক্ত যথা ভিটি ও পালান (বাস্ত ও উদ্বাস্তী।
(৩) জিরাতী প্রধান দুই শ্রেণী,— আউসে ও আমনে (সুনা ও শালী)।

আমনে ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত—যথা আউওল, দুয়েম, সুযেম, চাহারম ।
নিন্ন লিখিত কয়েকটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অর্থ।শব্দ।

হামরাও মারফত।
... ...

কিন্তুী ...করারের তারিখ।...

খেসারত ভর্ত্তব্য ক্ষতিপূরণ।
......

,কাগজ।রোসমাই খরচ
......

সন পতিত ১ বৎসরের পতিত।
... ...

বহু দিনের পতিত।সনাত পতিত ... ...

যাহার দৈর্য্য অধিক প্রস্থ কম ।আশি ক্ষেত্র
......

যাহার এক অংশ মিম্ন অপরাংশ উচ্চপাঁচইটা জমী ...
(ঢালু)।

যাহাতে কেবল বরণ ধান্য জন্মে।ড়োবা জমী
.....

পতিত।বণ্ডর
......

পূর্ব্ব সনের ।গুদন্তা ......

নূতন।দরি .....

আসা আগামিতে যাহার মধ্যে হইবে।......

হাসীল আবাদ
... ...

শালী উত্তম।
......

চিঠা।

মসাহর্দ্দ জমী পঃ আটীয়া ।
১

আসামী দীর্র—প্রস্থ-কালী—বঞ্র—হাসীল—গুদস্তা—বাকি
১১১১১১,,—মোট-,,,

১ দাগে জোত কালু ঘোষ ৭ ৭ আউওল॥.৭৴৹৫৬
২ দাগে তপ জোত জয়নাথ দে

দুয়েম৶ ॥৫ ০১২ 
৩ দাগের তদ জোত হার দাস

৴৫ সুয়েম১৫.৫৬০ ৴৫৮

৪॥1৪1মদাা ৬
ঝ ২
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৪ পাবনা জেলার জরিপ বিষয়
পাবনা জেলার অন্তর্গত গ্রামের ভূমি মাপ করিতে হইলে২০ বা২১

ইঞ্চি হস্তের ৮০ হস্ত পরিমাণ রশী প্রস্তুত করিয়া মাপিতে হয় এবং ভূমি
মাপ করিয়া জমীর রকম লিখন কালে বাস্তকে খোদ, ও উদ্বান্তকে ওজোড়

খোদ, বলিয়া লিখিতে হয়। এতত্িন্ন যে যে ভূমিতে যে যে প্রকার ফসল

জন্মায় সেই সেই ফসলের নাম উল্লেখ করিয়া লেখার পদ্ধতি আছে যথা-

ধানী, কলাই, মসিনা হরিদ্রা, পাট, পুষ্করিণী, বাঁস, বাগাত, ইত্যাদি।

বোরোজ কালির বিষয়।

কোন কোন দেশে বোরোজের কারণ ভূমি মাপ করিয়া সকল জমীর এক
টী উচ্চ হারে হার করিয়া পান, খড়ি, ডোবা, আয়াতন, ও মাটি কুঠারির
জমী সকলই ঐ এক হারে বিলি করিয়া থাকে, আর কোন২ দেশে বোরোজ
কালি প্রকারান্তরে নিষ্পন্ন হয়

বোরোজের দৈর্য্য প্রস্থ মাপ করিয়া যত জমী কালি করা যায় তাহা ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিতে হয়, এবং বোরোজের ভিতর প্রবেশ করিতে আওড
অর্থাৎ পানের পংক্তি গণনা করিয়া যত পংক্তি হয় তাহা লিখিয়া মিটি
গণনা করিতে হয়। বাঁসের ঢেরার ন্যায় যাহা উবি দেওয়া থাকে তাহাকে
“মিটি বলে। ঐ মিটির নামান্তর “গাছি। যত মিটি এক পংক্তিতে গণনা হয়

তাহাকে তত গাছি বলা যায়। ঐ আওড়ের গ্ণন অঙ্ক আর পংক্তির অঙ্কু

রাখিয়া পূরণ করিলে যত সংখ্যা হয় তত কড়া ধরিয়া এক পণ ছয় গণ্ডা, বা
যে গ্রামে যে রীতি আছে ঐ নিয়মে খাইয়া দিলে যত দিয়া ক্ষয় পায় তত

কাঠা ও তত ছটাক কালি হইয়া থাকে। ঐ এক পণ ছয় গণ্ডা মিটিতে এক

কাঠা হয়, তাহারই ষোড়শ অংশের একাংশ ছয় কড়া দুই কাগে এক ছটাক
হইয়া থাকে । ঐ প্রকারে কালি করিয়া স্থূল কালির জায় অর্থাৎ তফশীলের
ঘরে লিখিতে হয়, যথা পান এত, খড়ি এত, ডোবা এত, আয়াতন এত, মাটি

কুঠারি এত, এইরূপ যত জমী হয় তাহা তদন্ত করিয়া লিখিতে হয়।

বোরোজ কালি—

দীর্য- -প্রস্থ -জিনিষ-সারা-
শ্রীকমল বাকুই ২ ২ ৪ জায়

১৷।০ড়োবা
উপরোক্ত নিয়মানুসারে ৭৭০খড়ি

কালি করা যাইতেছে। আওড় অর্থাৎপংক্তি মাটি কুঠারি ৴২
-গণনের সংখ্যা আয়াতন ১৴১।১০
পংক্তি- -৪০ 1.1১০প্রান

৪১০



বোরোজ কালী।

গাছি অর্থাৎ মিটি বা ঢেরা গণনার সংখ্যা-

৩০গাছি

পূরণ অঙ্ক।
৪০ কে ৩০ গুণ করিলে ১২০০ বার শত হয় ঐ

... ৮৩০ পণ...বার শত কড়ায়

হরণ।

 এক পণ ছয় গণ্ডা
প্রতি কাঠা

হিসাবে

যত দিয়া ক্ষয় পায় ঐ অঙ্ক

৷৷৶৹ এগার পণ।।১ এগার কাঠা খাওয়াইলেপ্রথম

৩৬ তিন্ পুরণছয় গণ্ডা

৭০ ৬

৩ তের গণ্ডা।৴৷৹ অর্দ্ধ কাঠা খাওয়াইলে
দ্বিতীয়

৮.০ কাঁচ্ছা।৩১০ অর্দ্ধ ছটাক খাওয়াইলেতৃতীয়

৩৹ তিন কাগবক্রী ধরা গেল না ॥।১৷১০

1৭২1৹কালী কসা হইল।

মিলন হইল।

ঝ৩

১০৩



১০৪

-ীদ্বিতায় খণ্ড ।

মহাজনী হিসাব ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মহাজনী ব্যবসা।
যে ব্যক্তি অন্যকে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে টাকা কর্জ্জদেয় অথব

দ্রব্যাদি বিক্রয় করে তাহাকে মহাজন কহে। মহাজনের ব্যবসার

নাম মহাজনী। অতএব মহাজনী শব্দে দুই প্রকার ব্যবসা বুঝায়

(১) দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয়, (২) টাকার দেনা-পাওনা ।
(১) ক্রয় বিক্রয় ব্যবসা বাণিজ্য ব্যবসায়ের অন্তর্গত। অতএর

এই ব্যবসার হিসাব পত্রাদি জানিবার পূর্ব্বে এদেশের আদিম ও

অধুনাতন বাণিজ্যের অবস্থার বিষয় কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া
আবশ্যক।

ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিবরণ.
লোকে বাণিজ্য, কৃষি-কার্য্য, শিল্প-কাৰ্য, দাসত্ব প্রভৃতি নান

বিধ উপায় অবলম্বন পূৰ্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।
বাণিজ্য দেশের গৌরব, সমুদ্ধি, ও উন্নতি বর্দ্ধনের একটী প্রধান

উপায় । ইংরাজেরা বাণিজ্য-বলে যে কি পর্য্যন্ত উন্নতি সাধন

করিয়াছেন তাহা কাহারই অবিদিত নাই। প্রাচীন ভারত বাসীরা
ও যে বাণিজ্যের গুনগ্রাহী ছিলেন না এমত নহে। “বাণিজে

বসতি লক্ষী' এই চির প্রচলিত বাক্যটী ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূণ

রহিয়াছে। পুরাকালে হিন্দুরা যে গ্রিক ও আরাবদিগের সহিত

বাণিজ্য করিতেন, এবং বাণিজ্যার্থ তাঁহাদিগের জল পথে গতি

বিধি ছিল, ইতিহাস গ্রন্থে তাহার ভুরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাহা হউক হিন্দুদিগের মধ্যে একটী কুসংস্কার আছে যে জাহাজে

চাপিয়া বিদেশে যাইলেই জাতিপাত হয়। ঐ কুসংস্কার বশত,
কেহই জলপতে বিদেশে যাইতে চাহেন না, সুতরাং ভারতবর্য্যে

বহিরবাঁণিজ্য কখনই বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এক্ষা



১০৫মহাজনী ব্যবসা।
ইংরাজদিগের সহিত সহবাসে এবং ইংরাজী শিক্ষার ফলে এই
কুসংস্কার অনেকের মন হইতে দুরীভূত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে
যে একেবারেই অপনীত হইবে তাহারও চিহ্ন দিন২ লক্ষিত
হইতেছেভারতবর্ষ অতি বিস্তত দেশ। ইহার এক প্রদেশ হইতে অপর
প্রদেশে দ্রব্যাদি লইয়া যাওয়া সুগম পথ ও সুলভ যানাদি
সাপেক্ষ। পূৰ্ব্বে এই সকলের উপায় না থাকাতে বাণিজ্য কার্য্য
সহজেই সুচাকুরূপে চলিত না। এক্ষণে ইংরাজ বাহাদুরের
সাহায্যে দেশের প্রায় সৰ্ব্বত্রই সুপ্রশস্ত পথ ঘাট ও নৌকাদির

গমনোপযোগি খাল হইয়াছে ; বিশেষতঃ কলের গাড়ী সংস্থাপিত

হওয়াতে বাণিজ্য কার্য্যের যে কি পর্য্যন্ত সুবিধা হইয়াছে তাহা বলা
যায় না।

অধুনা ভারতবর্ষের বাণিজ্য সমধিক বিস্তৃত হইয়াছে। পৃথিবীর,
প্রায় সকল স্থানের বণিকেরাই এদেশ হইতে দ্রব্যাদি লইয়া অপর
দেশে বিক্রয় করিতেছে, এবং অপর দেশ হইতে দ্রব্যাদি আনিয়া
এ দেশে বিক্রয় করিতেছে।

রপ্তানী ;—ভারতবর্ষ হইতে যে সকল দ্রব্য অন্যত্রনীত হয় তাহার
মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকটী প্রধান-(১) নীল, (২) পাট, (৩) দোক্তা

তামাক, (৪) গণী-কাপড়, (৫) তুলা, (৬) চাল, (৭) গম, (৮) ওট,

(৯) কাফি, (১০) সোরা, (১১) চিনি, (১২) রেশম, (১৩) হস্তীদন্ত,
(১৪) পশম, (১৫) আতর, গোলাপ ইত্যাদি গন্ধ দ্রব্য, (১৬) নানা
প্রকার মশালা, (১৭) জহরৎ ও হীরকাদি বহু মূল্য প্রস্তর, (১৮)
শাল, (১৯) ঢাকাই মসূলিন, (২০) কালিকো, (২১) রেড়ীর তৈল,

(২২) চা, (২৩) কাষ্ঠ, (২৪) লাক্ষা, (২৫) আফিং।

আমদানী;—যে সকল দ্রব্য অন্যত্র হইতে এদেশে আনীত হয়
তাহার মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকটী প্রধান;

(ক) গ্রেট বৃটেন হইতে-(১) মদ, (২) কাঁচের বাসন, (৩) বস্ত্র,

(৪) ছুরি কাঁচি ইত্যাদি, (৫) লৌহ নির্ম্মিত সামগ্রী, (৬) গন্ধ দ্রব্য,
(৭) পুস্তক, (৮) কাগজ, কলম, ৫৫, (৯) লবণ, (১০) পশমী কাপড,

(১১) রেশমী কাপড, (১২) সৃতা, (১৩) নানা প্রকার ধাতু, (১৪)

অশ্ব, (১৫) রং, (১৬) ঔষধ।
(খ) আমেরিকা হইতে-(১) তুলা, (২) মার্কিণ কাপড, (৩) অশ্ব।

(গ) চীন হইতে-(১) চা, (২) বাকু, (৩) কাগজ, (৪) নানা প্রকার
খেলানা এবং বাসন।



১০৬ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।

(ঘ).আরব ও অষ্টেলিয়া হইতে-(১) অশ্ব।
(৬) কাবুল হইতে-(১) মেওয়া ফল পেস্তা, বেদানা ইত্যাদি,

(২) পশমী কাপড ।
মূল ধন ও কারবারের তারতম্যানুসারে ব্যবসায়িরা ভিন্ন২ নামে

পরিচিত হইয়া থাকেন। যথা—হাউসওয়ালা, কুটীওয়ালা, সওদা-
গর, লাকদার, আভতদার, পোদ্দার, ইত্যাদি । ইহাদিগের বিবরণ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শব্দার্থের মধ্যে লিখিত হইল।

মাল আমদানী ও রপ্তানী করিবার সময় মহাজনদিগকে গবর্ণ-
মেন্টকে মাসুল, পর্ম্মিট প্রভৃতি কয়েকটী বাবুদে কিছু২ দিতে হয়,
বিশেষং মালের নিমিত্ত মাসুল ও পর্মিটের বিশেষ২ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট
আছে

ব্যবসা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেন্ট হইতে লাইসেনসু (ট
৫e৷৪e) লইতে হয়। লাইসেন্সু পাইবার নিমিত্ত যাহা দিতে হয়
তাহাকে লাইসেন্স-ট্যারু (Llcense-ta২) কহে। মাল ও ব্যবসায়ের
অবস্থানুসারে উক্ত ট্যারু নিরূপিত হইয়া থাকে

সমুদ্র বা নদীতীরে আমদানি-মালের জাহাজ যে স্থানে আসিয়া
উপন্থিত হয়, অথবা যে স্থানে রপ্তানী মাল জাহাজে বোঝাই হয়,
তাহাকে বন্দর কহে ভারতবর্ষে যে সকল বন্দর আছে তাহার
মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান;

মউলমেনরাঙ্গন মারাকান চট্গ্রাম
কলিকাতা। বালেশ্বর গঞ্জাম ভিজগাপটম
মসূলিপউম্ নেল্লোর মান্দ্রাজ মদুরা

কানারাদক্ষিণ আকটু রাজমন্দরী তিন্নেভিলী
বেসীন বোম্বাইমলবার করাচি

বিজযদুরগসুরত

(২) টাকার দেনা পাওনা।

এই ব্যবসা মহাজনীর একটী প্রধান অঙ্গ। বস্তুতঃ ধণ দাতাই
প্রকৃত মহাজন। অপর ব্যবসাদারেরা ধারে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়
করে বলিয়াই মহাজন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি

সুদ লইয়া অপরকে টাকা কর্জ্জ দেয় তাহাকে মহাজন কহে, এবং

যে ব্যক্তি সুদ দিয়া টাকা কৰ্জ্জ লয তাহার নাম খাতক। মহাজন
ও খাতকের পরসপর হিসাব রাখিবার নিমিত্ত কতকপ্ডলি কাগজ

রাখিতে হয়। ঐ সকল কাগজ পত্রের বিবরণ পরে লিখিত হইবে।



শব্দার্থ। ১০৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
মহাজনী সংক্রান্ত কাগজ পত্রে প্রচলিত শব্দ সকলের অর্থ।

শব্দ। অর্থ।
আডং, ... যে স্থান হইতে পণ্য দ্রব্য অন্যত্র নীত হয়। যথা

পাটের একটী আডং সেরাজগড, ৫০।
আভৃতদার, ... যাহারা ব্যাপারীদিগের নিকট হইতে মাল লইয়া

দালাল দ্বারা বিক্রয় করিয়া দেয়, এবং তন্নিমিক

কোন নির্দ্দিট নিয়মে দন্তরী পাইয়া থাকে। ঐ

দন্তরীকে “ আভৃতদারী' কহে।
আভৃত, ... যে স্থানে আভতদারেরা করিবার চালাইয়া

থাকে।

ইজা ... জেরের জের।
ইনভইস, (nV0l00) বিদেশীয় মহাজনেরা জাহাজে যে মাল পাঠাইয়া

থাকে তাহার চালান।
এগ্রীমেন্ট, (ASrcement) অঙ্গীকার পত্র।

ওজন সরকার, ... যে ব্যক্তি দ্রব্যাদির ওজন কালে তত্তবাবধারণ করিয়া

থাকে।
ওয়েষ্টবুকু ... হউসের টাকা কড়ির জমাখরচ-বহি।
কন্ট্যাকট, (Contract) ক্রয় বিক্রয়ের অঙ্গীকার পত্র।
কয়াল, ... যে ব্যক্তি ওজন করে ।
কয়ালি, ... কয়ালের পাওনা বা মজুরি ।
কোবালা, বিক্রয় পত্র...
কট কোবালা বা ... বন্দকী কোবালা বিশেষ, যে কোবালাতে কোন
বয়র্লোফা, কট” বা করার থাকে, ঐ করারের অন্যথা

হইলে গণ দাতা বন্দকী দ্রব্য বিক্রয় করিয়া

লইতে পারেন । (Condltional mortgage. )
কমিস্যন, (Commission) দন্তরী বিশেষ।
কাপ্তেন, (Captain) ... জাহাজের অধ্যক্ষ।
কুটী, ...ধনবান খোটাদিগের কারবার বা ক্রয় বিক্রয়ের

স্থান।
কেরাদেওয়া, একের দৃষ্টে অন্য লেখার চিহ্ন করা।...
কুটীওয়ালা ... যাহারা কমিস্যন লইয়া হন্ডি প্রভৃতিরদ্বারা টাকা

বদলের ব্যবসা করে।
কৈফিয়ং ... জমা-খরচের বাকী কাটা।
কোস্টা ... পাটের নাম বিশেষ।
খটী ... ধান্য বা চাউলের য় বিক্রয়ের স্থান।



জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।১০৮

অর্থ।শব্দ ।

খবচ ব্যয়। (Disbnrsement,)

কাটকুট হইবার আশঙ্কায় যে সামান্য কানফোড়া খসডা ...
কাগজে হিসাব পত্র প্রথম লেখা হয়

যে ব্যক্তি টাকা কর্জ্জলয় । (Debtor- )...খাতক

...
রোকড় দৃষ্টে যে খতিয়ান প্রস্তুত হয় তাহার নাম ।খাতা

... জল পথে নৌকায় দ্রব্যাদি অন্বেষণ ।খালগস্থি
ক্ষতি বা লোকসান।...খেসারৎ

নানাবিধ শস্যাদির আমদানীও ক্রয় বিক্রয়ের স্থান।গজ্জ ...
মহাজনদিগের কারবারু বা ব্যবসায়ের গৃহ।ঈী...গদি

... মহাজনদিগের আড়তের প্রধান কর্ম্মচারী ।গদির গোমাস্তা
যিনি দ্রব্যাদির অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান।} ...গন্থিদার

বৃহৎ২ দোকানদার ।...গোলদার

নিট, বা ঠিক ওজন ।গোরস-ওজন

যাহারা ওজন কালে দ্রব্যাদি পাল্লায় তোলে ও...চাপাদার

নামায় ।

পণ্য দ্রব্য অন্যত্র প্রেরণ কালীন উক্ত দ্রব্য সম্বদ্ধেচালান
যে হিসাব প্রেরিত হয়।

.. কয়ালদিগের দন্তরী।ছটকি
ওয়েষ্টবুক ও জিনিসের জাবা দৃষ্টে যাহাতে সমন্তজরন্যাল

আয় ব্যয়ের বৃত্তান্ত লিখিত থাকে।
আয় ও মজুৎ...জমা

... হিসাব লিখিতে২ কাগজে স্থানাভাব হইলে সেইজের
কাগজের অপর পৃষ্ঠে অথবা তৎ সংলগ্ন
দ্বিতীয় কাগজে উক্ত হিসাবের অঙ্ক পাত করণা

জুমূল করা ... অঙ্ক সকলের সমষ্ঠি বা একত্র করণ।

ডিস্ুকাউন্ট (Discou৷৷ মিতি কাটিয়া টাকা দেওন, ধরাট।

এক প্রকার দাড়ি পাললা।...তরাজ
যাহারা মহাজনদিগের প্রাপ্য টাকা আদায় করিতাগাদাদার

বার নিমিত্ত তাগাদা করে।
... মসিনার নাম বিশেষ।তিসী

হাট বাজারে তরকারি, মৎস্য ও অন্যান্য সামান
দ্রব্য ওজনার্থে ডালাসহ সের, পুয়া, ছটার

আখ-চিহ্নিত যে কাষ্ঠ-খণ্ড ব্যবহৃত হয়।
যাহারা স্বর্ণ, রৌপ্য, পয়সা ইত্যাদির ব্যবসা কর...পোদ্দার

... হস্তে২।দন্তবদন্ত,

... সম্ভান্ত লোকের গণপত্র বিশেষ ।দ্রাপ,



শব্দার্থ। ১০৯

অর্থঅব্দ।

দালাল, ... যে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে দ্রব্যাদি ক্রয় ও বিক্রয়ার্থ

উপস্থিত করে । (Broler- )

দালালি, ক্রেতা ও বিক্রেতার নিকট হইতে নিয়ম মতে...

দালালের প্রাপ্য অংশ । (Brolerage.)
দোকানদার, সামান্য ব্যবসায়ী । (Shop-Eeeper- )...

পড়েন, ... দ্রব্য ওজনার্থে সের, পুয়া, ছটাক পরিমাণে (টাকার

সহিত ওজন করিয়া প্রস্তুত) ব্যবহৃত দ্রব্য।
পঞ্রড়ী, ... দ্রব্যের ওজন ও সংখ্যা, পঞ্জড়ীর ওজন দুই প্র-

কার ; ১।০ মোন কিম্বা ২৴০ মোনে এক একটী
ধাড়া হয়। সেই ধাড়া কেহ২ মিরবাদা কহে, কিন্তু
সেই মির দ্বারা ওজন করিতে হইলে এক একটী

দাড়ি দিতে হয়। ঐৰূপ চারিটী দাড়ি একত্র

করিয়া একটী বক্র রেখা দাড়ি তাহার উপর
প্রদান করিলেই তাহাকে “পঞ্জড়ী” কহে।

এই ৰূপে প্রত্যেক পঞ্জড়ীতে ২৴০ দুই মোনের
হিসাবে মিররবাঁদা হইলে এক২ পঞ্জড়িতে ১০৴০
মোন হয়, এমত ১০টী পঞ্চড়ী একত্র করিলে

একটী পংক্তি হয় সেই পংক্তি ১০০৫০ মোন
লখিতে হয়।

পাল্লা ... কাঁটা সংযুক্ত কাষ্ট-ফলক, যদুপরি দ্রব্যাদি

ওজনার্থ স্থাপিত হয়।
বন্দুকি-খৎ ... কোন বস্তু বন্ধক রাখিয়া যে গণ লওয়া যায় সেই

গুণ পত্র।
বাটখারা

.. লোহ বা প্রস্তর নির্ম্মিত মোন, সের, ছটাক, পুষা
৫০. পরিমাণ ।

বেরিজেলেখা ... যে যে প্রকারে জমা বা খরচ লেখা যায় তাহার
হাঁসদের অঙ্কুটী, নামেরকসির শেষ ভাগে লেখা।

বিল (টu৷) ... জিনিসের মূল্য ও নানা প্রকার প্রাপ্য টাকার
হিসাব সম্বলিত এক প্রকার রসিদ পত্র।

বিলবহি . যে বহিতে দেয় ও প্রাপ্য বিলের হিসাব থাকে
বিল অফ লোডিং (৪৷l] of Loadig) তালিকা, জিনিসের ফর্দ্দ।
ভাউচার (Voucher) টাকা বা দ্রব্যাদির চিটি বা আজ্ঞা পত্র
ভুষণ দ্রব্য

...
সরিসা, গম, চাউল, তিসি, ইত্যাদি।

মর্গেজ (Morাgage)... মহাজনের নিকট দ্রব্যাদি বন্দক রাখন।
মহাজন

... যেব্যক্তি টাকা কর্জ দেয় অথবা দ্রব্যাদি বিক্রয় করে।
মিতি .. ভবিষ্যৎ-সুদ।



১১০

শব্দ

মিরবাঁধা

মচ্ছদ্দি

মেট-সরকার

যাবেদা

রপ্তানি

কজু দেওয়া
রেওয়া

রেজা দে ওয়া
রোকড়

লেজর

সাপড়ি

সওদাগর

সওদাপত্র
সদর মেট

সিপু সরকার
সাধু

হনদর

স্থাউসওয়ালা

হা ওলাৎ

হাতেচিঠা

হাসদ

ছুডি

।

জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।

অর্থ।

দুই বা তিন মোনী বস্তার মধ্যস্থ দ্রব্য লইয়া বাট
খারা প্রস্তুত করণ।

হাউসের বা বিদেশীয় মহাজনদিগের কর্ম্মাধ্যক্ষ।...

... যাহারা হাউসওয়ালার তরফ টাকা আদায় করিয়া

বেড়ায়।

... যে বহিতে জমা-খরচ বা জিনিসের আমদায়ি

রপ্তানি লিখিত থাকে

বাণিজ্যার্থ দ্রব্যাদি এক স্থান হইতে অন্যত্র প্রেরণ...
একের দৃষ্টে অন্য লেখা ঐক্য করা।...

... সাল তামামি আয়ু, ব্যয়, দেনা, পাওনা, লাত,
লোকসান ইত্যাদি বুঝিবার কাগজ ।

.. একের দৃষ্টে অন্য লেখার চিহ্ন করা।

খসূড়া ও হিসাব দৃষ্টে যে কাগজ প্রস্তুত হয়।

... জরন্যাল দৃষ্টে খতিয়ান।
দোকানদারেরা ৩। ৪ খানি ক্ষুদ্র২ কান্ট ফলর...

একত্র গ্রথিত করিয়া যে এক প্রকার খা

প্রস্তুত করে এবং যাহাতে কালি মাখাইয়া লৌ

শলাকা দ্বারা খুজরা জমা-খরচ টুকিয়া রাখো
ব্যবসা বাণিজ্যের নিমিত্ত যাহারা দেশ দেশাষ্তর...

গমনাগমন করে । (Merchant,)

... ক্রেতা ও বিক্রেতার অঙ্গীকার পত্র।

... মূচ্ছুদ্দির নিম্ন পদস্ত কর্ম্মচারী।
... জাহাজের সরকার।

মহাজন, কর্জ্জদাতা, উক্তমর্ণ । (Creditor)...

বিলাতি বাটুখারা।...
যাহারা নানা দেশের সহিত অনেক টাকার কার

...

বার করিয়া থাকে ।

বিনা খতে টাকা কৰ্জ্জ লঞন বা দেওন।
} ...
বিশ্বাস হেতু মহাজনেরা ব্যাপারী বা চাকরদিগর

যে দেয় ও প্রাপ্য টাকার বৃত্তান্ত লিখিয়া দেন ।
যে কাগজটি চারি ভাঁজে বিভক্ত, তাহার প্রথযক্লৈ

ও দ্বিতীয় ভাঁজের কতক অংশ, এবং তৃতী
ভাঁজের সম্পূর্ণ, ও চতুর্থ ভাঁজের মধ্য গত অংশ

গচ্ছিত টাকা দেশান্তরে প্রাপ্ত হইবার বরাংর
অনুমতি পত্র।



বন্দকী খৎ।

অর্থ।শব্দ।
... ঐ প্রকার টাকার কমিস্যন।ভুডিয়ান

দং ভ দর, দৰুণ, দাং ভ দাখিল; বং ভ বরাবর।

হিং৫ হিসাব, মাং ক মারফৎ।

৯,ততায় পরিচ্ছেদ।
মহাজনী সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজ লিখিবার ধারা।

তি

৫ াখৎ লিখিবার ধারা।
২৫

৮
৯শ্রীশ্রীদুর্গা। চ দি

৷৫ ৮০

মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় ৫
[৩২ ৩৮

মহাশয় বরাবরেযু। ্যে ৮
লিখিতং শ্রীরসিকলাল মিত্র কস্য কর্জপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি

মহাশয়ের স্থানে নগদ ৩০০, তিন শত টাকা কর্জ লইলাম, ইহার সুদ মাসিক

শতকরা ২, দুই টাকার হিসাবে দিব। টাকা আদায়ের করার, সন ১২৮১
সালের মাঘ মাহায় সূদ সমেত বেবাক টাকা পরিশোধ করিব। একবারে
দিতে না পারি মেয়াদ মধ্যে সুদ বা আসলের মধ্যে যখন যত টাকা দিব

এই খতের পৃষ্ঠে ওরাশীল লিখিয়া দিব। খতের পৃষ্ঠের ওয়াশীল ভিন্ন টাকা

আদায়ের ওজর অগ্রাহ্য, এতদর্থে নগদ টাকা দন্ত বদন্ত বুঝিয়া পাইয়া
তারিখ-খতপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। সন ;

ঈশাদী
শ্রীহটরাম সরকার।

সাং পাতুল।
(২ ।

৫বন্দকী খৎ।
৪ ছ
৷৫

৩৮

৴৹মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় ৮ ৮
মহাশয় বরাবরেযু। (যে

লিখিতং শ্রীবটকুষ্ণ মিত্র কস্য বন্দকী খৎ পত্র মিদং কাৰ্য্যঞ্চাগে কলি-

কাতা পরগণার শীতি নপাড়া গ্রামের মধ্যে পূৰ্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ,

অমুক অমুকের জমী, এই চৌহদ্দির অন্তর্গত আমার পৈতৃক লাখেরাজ
বাগান সবৃক্ষাদি ২৭০ দুই বিঘা মহাশয়ের নিকট বন্ধক রাখিয়া ৫০০, টাকা

ঐ

১১১



জমীদারী মহাজনী বাজার হিসাব।১১২

কর্জ লইলাম; ইহার সুদ শতকরা মাসিক ১, টাকার হিসাবে দিব। টাকা

পরিশোধের করার সন ১২৮২ সালের আষাঢ় মাহায় সুদ সমেত

বেবাক টাকা পরিশোধ করিয়া এই খৎ ওয়াপশ লইব। যত দিন টাকা

পরিশোধ করিতে না পারি তদবধি বন্দকী বিষয় হস্তান্তর করিতে পারিব
না; যদি করি, সে না মঞ্ডুর, এতদর্থে নগদ টাকা ও গবর্ণমেন্ট নোট দন্ত

বদন্ত বুঝিয়া পাইয়া বন্দকী খৎ লিখিয়া দিলাম । ইতি। সন-
তাং

ঈশাদী।
শ্রীনন্দলাল নাশারী ।

সাং শালিকা।

(৩

বিক্রয় কোবালা।

মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায়
পিতার নাম—সাং—মহাশয় বরাবরেযু

ল চ
লিখিতং শ্রী- পিতার নাম- সাৎ— পরগণে

জেলা— কস্য লাখেরাজ জমী বিক্রয় কোবালা পত্র মিদং সন ১২৮১
সালাব্দে লিখিতং কাৰ্য্যঞ্চাগে আমার বসত বাটীর নিকট যে লাখেরাজ

চাঙ্গা জমী এক বন্দে ৬০০ বিঘা আছে (উহার চৌহদ্দি-পূৰ্ব্ব, পশ্চিম,

উত্তর, দক্ষিণ, অমুক অমুকের জমী) এই চতুঃসীমার অন্তর্গত উক্ত ৬০ ছয়

বিঘা জমীর মধ্যে আমার নিজ অংশ রকম ।০ আট আনার কাত ৩৴০
তিন বিঘা উচিত মূল্য ৪০০, টাকা পণ অবধারিত মতে মহাশয়কে বিক্রয়
করিলাম। আপনি আমার দখলে দখলিকার ও আমার সন্তে সজ্তবান

হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে
থাকুন। আমার সহিত কোন এলাকা থাকিবে না। কস্মিন কালে আমি

সা আমার ওয়ারিশান ক্রমে যদি কখন কেহ দাবি দাওয়া করে বা করি সে
না মম্তুর ও বাতিল। এতদর্থে নগদ টাকা দন্ত বদন্ত বুঝিয়া পাইয়া
বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিলাম ইতি। সন— তাৎ

ঈশাদী।
শ্রীরামকুমার ঘোষ।

সাং জগৎপুর।



১১০গদির গোমাস্তার সনন্দ।

৷৬গদির গোমান্তার কবুলীয়তি। ৮.
।৮
৯ ২
৯

৮

পঃি

৫৯০মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাব বীরেন্দ্রচন্দ্র রায়
৭

।6৹

৪৫তযেমহাশয় বরাবরেযু।
৮

লিখিতং শ্রীপ্রিয়নাথ দন্ত কস্য কবুলীয়তি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে সহর

কলিকাতার সুতানুটী হাটখোলায় “গঙ্গাতীরে ৫০ নম্বরের বাটীতে মহাশয়ের
যে গদি আছে আমি তাহার গোমস্তাগিরি কৰ্ম্মে মোকরর হইলাম। আমার
জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে আয়ের বৃদ্ধি ও ব্যয়ের লাঘব করিয়া সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ
করিব কোনমতে নোকসান করিব না আমার চাকুরির জামিন বোধার্থে ৫০০০,

পাঁচ হাজার টাকা মহাশয়ের নিকট আমানৎ রাখিলাম ঐ টাকার সুদ

শতকরা বার্ষিক ৬ ছয় টাকার হিসাবে পাইব, সাল তামামী হইলে রেওয়া
করিয়া নিকাশ বুঝাইয়া দিব। তহবিল তচ্ছকপাত বা ক্ষতি নোকসান করি তবে

আমার ঐ আমানৎ টাকা হইতে কর্ত্তন করিয়া লইবেন। বাজারে বা আদালতে
আপনকার নাম দস্তখৎ করিয়া আমি যে বকলম দিব তাহা মহাশয়ের
স্বকৃতবৎ হইবেক এতদর্থে সনন্দ লইয়া কবুলীয়তি লিখিয়া দিলাম। ইতি

সন—তারিখ।

ঈশাদী ।

শ্রীহারাধন পাল।

সাং দত্তপুর।

৯

(৫) কি

6ট
১৹গদির গোমান্তার সনন্দ
৯
৷৹.

শ্রীশ্রী৮দুর্গা।
৫৮

দ্যে

শ্রীপ্রিয়নাথ দত্ত সুচরিতেষু
সনন্দপত্র মিদং কাৰ্য্যঞ্চাগে সহর কলিকাতার সুতানুটী হাটখোলায়

"গঙ্গাতীরে ৫০ নম্বর বাটীতে আমার মহাজনী কারবারের যে গদি আছে
ঐ গাদর গোমান্তাগিরি কৰ্ম্মে তোমাকে নিযুক্ত করা গেল। তুমি সৰ্ব্বদা উক্ত

এ ২



প্১১৪ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।

গদিতে উপস্থিত থাকিয়া আপন জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে আয়ের বৃদ্ধি ও ব্য-

য়ের লাঘব করিয়া সকল কৰ্ম্ম সম্পূর্ণ করিবে। আদালতে বা বাজারে আমার

নাম দন্তখৎ করিয়া তুমি বকলম দিয়া যে সকল কর্ম্ম করিবে তাহা আমার

সবকৃতবৎ গণ্য হইবেক আর তোমার চাকরির মাতর্ব্বর জন্য ৫০০০,
পাঁচ হাজার টাকা আমার নিকট আমানৎ রাখিলে, উক্ত টাকার সুদ
শতকরা বার্ষিক ৬ ছয় টাকার হিসাবে পাইবে, সাল তামামী হইলে রেওয়া

করিয়া হিসাব নিকাশ, দেনা পাওনা বুঝাইয়া দিবে। তহবিল তচ্ছরপাত বা

ক্ষতি নোকসান করহ তবে তোমার আমানতি টাকা হইতে কর্ত্তন করিয়া লইব
-এতদর্থে কবুলীয়তি লইয়া সনন্দ দেওয়া গেল । ইতি সন—তারিখ

৬

৮
সওদাপত্র । চচ

৯২

৪Kমহাজনকে ব্যাপারী যাহা লিখিয়া দেয় ।)
☞ দি

0৮৮মহাজন শ্ৰীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায়
ত্যে ৮বরাবরেষু ।

লিখিতং শ্রীমায়ারাম সাহা কস্য সওদা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে হাঁস-

খালির হুমকা তিসী অদ্যকার বাজার দরে ৮২।।০০ বিরাশি দশ আনার

ওজনে প্রত্যেক মন ২০০ দুই টাকা দুই আনার দরে ৫০০০২ পাঁচ হাজার মন
সওদা করিয়া অদ্যকার তারিখে ১০০ এক শত টাকা বায়না লইলাম

অদ্যকার তারিখ হইতে দশ রোজের মধ্যে বেবাক তিসী ওজন দিয়া হিসাব

নিস্পত্তি মতে বেবাক টাকা লইব। ইতি মধ্যে দরের কমি বেশী হয় আমার

সহিত এলাকা নাই। মেয়াদ মধ্যে সমস্ত তিসি ওজন না দি তবে যে খেসারত

হইবে তাহা সুদ সহিত বেবাক আমি বুঝ্াইয়া দিব এতদর্থে স্বৰূপ দালা

লের দালালিতে সওদাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। সন — তারিখ

ঈশাদী।

শ্রীতিনকড়ি দন্ত।

সাং বড়বাজার ।



১৫মহাজনী সংক্রান্ত কাগজ পত্র।

(৭)

সওদাপত্র ।
মহাজন ব্যাপারির বরাবর যাহা লিখিয়া দেয়

মহামহিম শ্ৰীযুক্ত বাবু মায়ারাম সাহা
মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র রায় কস্য সণ্তদা পত্রমিদং কাৰ্য্যঞ্চাগে হাঁসখালির
হুমকা তিসী ৮২ ॥৶০ বিরাশী দশ আনা ওজনে ফি মন ২০০ দুই টাকা
দুই আনার দরে ৫০০০, পাঁচ হাজার মন সণদা করিয়া অদ্যকার তারিখে

১০০ এক শত টাকা বায়না দিলাম অদ্যকার তারিখ হইতে দশ রোজের

মধ্যে বেবাক তিসী ওজন লইয়া হিসাব নিষ্পত্তি মতে বেবাক টাকা বুঝিয়া

দিব, মেয়াদ মধ্যে ওজন না লই তাহাতে আপনকার যে ক্ষতি নোকসান হই-

বে তাহা আমি বিনাপত্তে বুঝিয়া দিব এতদর্থে স্বৰূপ দালালের দালালিতে

সবদাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। সন—তারিখ ;
ঈশাদী।

শ্রীতিনকড়ি দন্ত। সাং বড়বাজার ।

জমা খরচ।

১মতঃ খাতা ও খাতার অর্থ বোধ ব্যতীত জমাখরচ করিতে পারা য়ায় না
কেননা ধনীর ঘরে নানা প্রকার কারবার ও বহুবিধ আয়ুব্যয় হইয়া
থাকে। যদি খাতা বোধ করিতে না পারা মায় তবে এক বিষয়ের
টাকা অন্য প্রকারে জমা খরচ হইলে কারবারের লাভ নোকসান

ও কোন বিষয়ে কত টাকা আয় ব্যয় হইল তাহা বুঝা যায়না
অতএব ধনীদিগের যত প্রকারে আয় ব্যয় হয় তাহারি বিবেচনা
মত খাতা পত্তন করা উচিত ।

২য়তঃ জমা খরচ দুই প্রকার, একটী নগদান, আর একটী জমা খরচি ।

যদি ব্যাপারির দ্রব্য-মূল্যের কোন বরাত স্বীকার করিয়া লওয়া
যায় তাহাকেই জমাখরচি বলে ।

ওয়তঃ খসড়া ও হিসাব দৃষ্টে রোকড় লেখা যায়। যিনি রোকড় লেখা
শিক্ষা করিতে পারেন তিনি খসড়া লিখিতে কোনমতেই অক্ষম

হইবেন না, এই কারণে খসড়া না লিখিয়া একবারে রো
খিতে আরম্ভ করা গেল।

তুর্থ পরিচ্ছেদ
মহাজনী সংক্রান্ত কাগজপত্র

মহাজনী সংক্রান্ত কাগজপত্রের মধ্যে রোকড়, খতিয়ান, ও রেওয়া
এই তিনটী প্রধান ।

এঃ ৩



জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।১১৬

(১) রোকড়।

যে কাগজে দৈনিক জমা ও খরচের হিসাব থাকে তাহাকে “ রোকডী বা

জাবেদা” কহে।

রোকড লিখিবার ধারা
শ্রীশ্রীদুর্গা

সন ১২৮০
২ ১৮৭৩

১ বৈশাখবিতারিখ-
১৪ এপ্রেল।শুক্রবার-

দিনায় রোকড় ৰূপেয়া
ধরচজমা-

আইরন্ চেষ্টশ্রীশ্রীকোলিমাতা
খরচখাতেঠাকুরাণীর দং শ্রীশ্রীকালিমাতাজমা-

ঠাকুরাণী4
-১২রোক-

রোক[১

বীরেন্দচন্দ্র রায়
দপ্তরখানা খাতে-৫০০০২জমা-

খরচগুঃ খোদ খাতা রোক
গবর্ণমেন্ট নোট

জাব্দা খরিদ্
৫৬৭৪ নং ১ কিতা ২০ দিন্তা কাগজ

- ১০০০২- মায় বাঁধাই
গত সনের গুঃ হারু দপ্তরি
মদ্ভত পাটনাই তিসি রোক ৪ং
১০০০৭ মোন তসি খরিদ খাতে খরচদং ফি মোন ৩০ হিসাবে

বীরেন্দ্রচন্দ্র রায়েরতিসি খরিদ খাতার
হিসাবেজমা খরচি ৩০০০

খরচিজমাসেরাজগঞ্জে পাট
গত সনের২০০ মোন
মজ্ভুত পাটনাই তিসিদং ৫২ হিসাবে
১০০০, মোনকোসটা খরিদ
দং ৩০ হিসাবে ৩০০০২জমা খরচি ১০০০২

৫০..২ ৫০০১২

12

৩০০০৭

৩০০৫৭



জমা

জের-

কৈঃ

জমা নিজ রোজ

গত সনের মজগুদ

বাদ খরচ

বিতারিখ-

সোমবার -

দিনায় রোকড় ৰূপেয়া
জমা

শ্রীশ্রীকালিমাতা ঠাকুরাণী
জমা

রোক ১

মায়ারাম সাহা

জমা

জের পৃষ্ঠে

রোকড়। ১১৭

খরচ-

জের - ৩০০৫২৫০০১২
কোসটা খরিদ খাতে

৫০০১৭ খরচ ১০০০
বীরেন্দ্রচন্দ্র রায়ের

হিসাবে জমা খরচি
গত সনের

মদ্ভূত সেরাজগঞ্জে পাট

২০০৭ মোন

দং ৫, হিসাবে-১০০২২

৩ ৪০০৫২

৫০০১২
২০০৭

৫২০১৭
৪০০৫২

১১৯৬৭

রোকড়।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১২৮০ ।

“ং ১৮৭৩।

ভাব

— ১৭ আগষ্ট।

খরচ

আইরন্ চেষ্ট খাতে

খরচ

দং শ্রীশ্রীপকালিমাতা ঠাকুরাণী

রোক ১,

১০৬২৫, তিসি খরিদ খাতে
১০৬২৫,খরচ

১০৬২৬
১০৬২৬



১১৮ জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।

খরচজমা

জেরজের — – ১০৬২৬১
মায়ারাম সাহার হিসাবেতিসি খরিদ খাতে
জমা খরচিজমা খরচি ছমকা তিসির
হাঁসখালির হমকা তিসিহাস খালির আমদানি
৫০০০ মোননিট ওজন, ৫০০০.০ মোন
দং ২০০ হিসাবেদং ২০০ হিসাবে

১০৬২৫,১০৬২৫,

কোসটী খরিদ খাতেছুটীলাল চৌবে
৩২৫,জমা খরচ

কোসটা খরিদ খাতে ছুটীলাল চৌবে হিসাবে
সরাজগঙ্জে পাট জমা খরচি
নিট ওজন সেরাজগঞ্ে পাট
১০০৫ মোন নিট ওজন
দং ৩।০ হিসাবে ১০০।০ মোন

৩২৫, দং ৩।০ হিসাবে
৩২৫,তিসি বিক্রয় খাতে

১২৫০,জমা ছুটীলাল চৌবে
হাঁসখালির হমকা তিসি

খরচ
৫০০৴ মোন সেরাজগঞ্জে
দং ২।।০ হিসাবে পাটের হিসাবে

১২৫০, গুঃ খোদ
২০ নং ৩২৫ টাকার

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক খাতে
বিলের মধ্যে ইম্পাট

জমা ... ... ৪০০০১
১০৫,দাপ ডিসকাউন্টএ

কারয়া লওয়া যায় মায়ারাম সাহা
গঃ খোদ খরচ
৪০০০ টাকার সোধে হাঁসখালির
গবর্ণমেন্ট নোট হমকা তিসি হিসাবে
৩৮৮০, টাকার ২ নং ১০৬২৫ টাকার
ডিসকাউণ্ট বিলের মধ্যে

জমা খরাচ ইম্পাট

১২০ গুঃ খোদ

৬০০০,৪০০০

১৬২০১,
জের পৃষ্ঠে

১০৬২৬

৩২৫,

১০০

৬০০০,

১৭০৫১১



জমা

জের

কৈঃ

দি্রাজ জযাসাবেক বাকী

বাদ খরচ

রোকড়।

১৬২০১,

১৬২০১,
১১৯৬,

১৭৩৯৭,
১৭৩১৩

৮৪,

১১৯

খরচ

জের ১৭০৫১,
বাজে খরচ খাতে

খরচ

ইং বৈশাখ

নাৎ শ্রাবণ

গন্তিদারের গাড়ি ভাড়া

বিঃ জাবার হিসাব

গুঃ ফডু গাড়য়ান

২

খোরাকি খাতে
খরচ ১২০,

গদির আমলাদিগের বাসা খরচ

ইং বৈশাখ

নাং শ্রাবণ

৪ মাহার কাত

ফি মাহার ৩০২ হিসাবে

১২০,

ডিসকাউণ্ট খাতে

খরচ

বরাবর বেঙ্গল ব্যাঙ্ক

৪০০০, টাকার

দ্রাপের ডিসকাউণ্ট

ইং ১৭ আগষ্ট

নাং ১৬ নবেম্বর
গণিত ৩ মাহার কাত

দঃ ১২, হিসাবে
জমা খরচি ১২০,

১৭৩১৩,



১২০
জমীদারী মহাজনী ও বাজর হিসাব।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১২৮০ সাল ।

ইং ১৮৭৩ সাল।

১২ কার্ত্তিকবিতারিখ-

-২৮ অকুটোবরবুধবার

দিনায় রোকড় ৰূপেয়া

খরচজমা-

আইরন চেষ্ট খাতেশ্রীশ্রীকোলিমাতা ঠাকুরাণী
খরচ

জমা
শ্রীশ্রীকালি মাতা ঠাকুরাণী১২রোক
দঃ কালি মাতা ঠাকুরাণী

তিসি বিক্রয় খাতে
রোক ১১৩৫০০২জমা

মাং অরবিন্দ দাস খয়রাত খাতে
হাঁসখালির হূমকা তিসি খাঁটি ওজন খরচ

৪৫০০, মোন সাং ভাটপাড়া 

দং ৩০ হিসাবে বাবুরাম ভট্টাচার্য্য
১৩৫০০২ টাকার পিতৃ শ্রাদ্ধে
সোধে গুঃ খোদ ভট্টাচার্য্য
৪ঃ খোদ

২০,রোক
গবর্ণমেন্ট নোট

এত এত নং মায়ারাম সাহা
খরচ১৩ কেতা

কাত ১০০০, টাকার হাঁসখালির
হিসাবে ১৩০০০, তিসির হিসাবে

পরোক ৫০০) ২ নং বিলের

১০৬২৫, টাকার মধ্যে
১৩৫০০, গুঃ খোদ

১৩৫০১, গবর্ণমেন্ট নোটজের পৃষ্ঠে
ও রোক

৪১২৫০

২।

৪১২6

৪১৪৬১



জমা

জের

রোকড়।

১৩৫০ ১,

খরচ-

জেব৯

ছুটীলাল চৌবে
খরচ

সেরাজগঙ্ভে পাটের হিসাবে

২০ নং বিলের

৩১৫ মধ্যে ১০০,

গাড়ি ঘোড়া খাতে

খরচ

পালকি গাড়ি
এক খানা

সেকেন হ্যান্ড

মূল্য ১৫০,

বঃ কেলি সাহেবের

আডগড়া

ফিটন গাড়ি
এক খানা ১০০৫,
বরমা পোনি

ঘোড়া দুইটা ৭০০)
বিলাতি ঘোড়া
একটা ৬০০,
দুইটা সাজ
খরিদ্ ৩৫০,

২৮০৩,

পরমার্থ খাতে

খরচ

কালি ঘাটের

পুজার খরচ

গুঃ খোদ

রোক ৫

জের পৃষ্ঠে

৫)

৭ ১৫১,

১২১

৪১৪৬,

২০০,

২৮০০,



জমীদারী মহজনী ও বাজার হিসাব।
১২২

খরচজমা
৭১৫১জের,১৩৫০১,জের -

কর্জ্জ দাদন খাতে
৩০০,খরচ

লোচন বড়ালকৈঃ
সাং তালতলা

জমা নিজ রোজ এক ঋত

৩০০, টাকার

সাবেক বাকী সোধে১৩৫০১,
গুঃ খোদ

৮৪,
রোক ৩০০,

৭৪৫১,

বাদ খরচ ১৩৫৮৫,
৭৪৫১,

৬১৩৪,

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১২৮০ সাল ।

২ ১৮৭৩ সাল।

২ অগ্রহায়ণবিতারিখ
১৮ নভেম্বর

সোমবার-

দিনায় রোকড় ৰূপেয়া
খরচ

জমা
বেঙ্গল ব্যাঙ্ক খাতেতিসি বিক্রী খাতে

খরচ ৪০০৭৭
৪০০০১জমা

দং ১৭ আগষ্টপাটনাই তিসি নিট ওজন
তারিখের১০০০, মোন
এক দ্রাপেরদং ৪২ হিসাবে
দেনা সোধ৪০০০২ টাকার
গুঃ ত্রৈলোক্য সরকার

সোধে

রোক ৪০০০০মাং চৈতন্য সেন

গুঃ দ্বারকানাথ দালাল

রোক ৪০০০৭

৪০০০



জমা-

জের-

কোসটা বিক্রয় খাতে

জমা-

মাং বীরচাঁদ সাহা

সেরাজগণ্ডে

পাট খাঁটি ওজন

১০০ মোন

দং ৪২ টাকা হিসাবে
৪ঃ খোদ

৪০০৭

৴৴8

বাটী ভাড়া খাতে
জমা-

বড়় বাজারের চিনি পটীর

২২ নং বাটার ভাড়া

ইঃ বৈশাখ
নাং কার্ত্তিক

৭ সাত মাহার
কাত ফিঃ মাহায়

৫০০ টাকার হিসাবে
গুঃ ত্রৈলোক্য সরকার
রোক ৩৫০২

জমীদারী খাতে
জমা-

জেলা বারাসতের
লাট কালিচকের
মুনফার মধ্যে

মাঃ মূলুকচাদ দাস

নায়েব

গুঃ জোহারাম সর্দ্দার
১ এক চালান
রোক ২০0২

রোকড়।

- ৪০০০-

৪০০২

৪৪০০

৩৫০২

-২০৩৭

৪৯৫৩২

ট

১২৬

খরচ-

জের- ৪০০০২

চন্দ্রনাথ মিত্র
খবচ-১০০২

মাহিনার হিসাবে
গুঃ খোদ

রোক ১০০২

ত্রৈলোক্য সরকার
খরচ-৫০৭

মাহিনার হিসাবে

গুঃ খোদ

রোক ৫০২

চরণ হরকরা
খরচ- -৩৩২

মাহিনার হিসাবে

গুঃ খোদ

রোক ৩৩২

হাজু দপ্তরি
খরচ-২০২

মাহিনার হিসাবে
গুঃ খোদ

রোক ২৩২

রমণ সর্দ্দার
খরচ-১০৩২

মুটে ও বস্তাবন্দির
হিসাবে

গুঃ খোদ

রোক ১০৩২

জমীদারী খাতে
খরচ-

লোহারাম সর্দ্দারের

খোরাকি ও রাহা -
খরচ

গুঃত্রৈলোক্য সরকার

রোক ১

৪৩০১



জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসার ।

খরচ

৪৯৫০২ জরদ্রের

হাওলাত খাতেসাখেরাজ জমীর খাজনা খাতে
খরচমা

বঃ হই নাগশেয়ালদহের বাগানের
৪ঃ খোদখাজনা

প্রজা বলাই দাস রোক

৪ং খোদ
নীলকুঠী খাতে

রোক ২০৭
খরচ-

৪৯৭০, সাহাগন্ডের কুঠীর
ছাল দাদন কারণ

বঃ হরিনাথ মিত্র
গুঃ তকি পেয়াদা

রোক ৫০৩,

কঃ

মা নিজ রোম ৪৯৭৪সাবেক বাকী
৬১৩৪,

১১০৪,বাদ খরচ
৪৮২১

৬২৮৬,

৪৩০১৭

২0

৫০০,

৪৮২১১



-

রোকড়

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১২৮০ সাল

ং ১৮৭৪ সাল।

০ চৈত্রবিতারিখ-

১৬ এপ্রেলশুক্রবার

দিনায় রোকড় ৰূপেয়া

খরচ

মাহিন্দ্রান খাতেহাওলাত খাতে

দমা ২০, খরচ ২৪৬,
মাঃ হট নাগ আমলাগণের
গুঃ খোদ সাল তামামী
রোক ২৫, মাহিনা

জমা খরচি

দং চন্দ্রনাথ মিত্রচন্দ্রনাথ মিত্র
২০,

জমা ১২০
দং ত্রৈলোক্যনাথ সরকামাহিনার হিসাবে

৬০১ইঃ বৈশাখ নাং চৈত্র
দং চরণ হরকরা

১২ মাহার কাত
৩৬,ফিঃ মাহা ১০ টাকার হিসাবে

দং হাডু দপ্তরি
মাহিন্দ্রান খাতার

৬ মাহার কাত
জমা খরচি ৩০,

১২০,
২৪৬,

ত্রৈলোক্যনাথ সরকার তসি খরিদ খাতে
খরচ ৩৯৴০জমা ৬০,

মাহিনার হিসাবে হাঁসখালির হূমকা তিসি
ইং বৈশাখ নৌকা হইতে গুদামে আনে
নাং চৈত্র ২৫০০ বস্তা

১২ মাহার কাত ফিঃ বস্তা ৫৫ হিসাবে
ফিঃ মাহা ৫, হিসাবে রমণ সর্দ্দারের

জমা খরচিমাহিন্দ্রান খাতার
৩৯৴০জমা খরচি ৬০,

২৮৫৴০২০০,



জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব ।

খরচজমা
জের

জের- ২০০,

বীরেন্দ্রচন্দ্র রায়চরণ হরকরা
খরচজমা ৩৬

গুঃ খোদমাহিনার হিসাবে
গবর্ণমেন্ট নোট

ইঃ বৈশাখ
এত এত নম্বরেনাং চৈত্র

৬৭০০,২ মাহার কাত
ফিঃ মাহা
৬ টাকার হিসাবে

মাহিন্দ্রান খাতার
জমা খরচি

৩৬,

হাজু দপ্তরি

জমা
মাহিনার হিসাবে

ইঃ বৈশাখ

নাং আশ্বিন

৬ মাহার কাত
ফিঃ মাহা

৫, টাকার হিসাবে

মাহিন্দ্রান খাতার
জমা খরচি

৩০,

রমণ সর্দ্দার
৩৯.০জম

হাসখালির হূমকা

তাস ২৫০০ বস্তা
নৌকা হইতে গুদামে

আনে ফিঃ বস্তা

৫ হিসাবে জমা খরচি
৩৯৴০

৩০৫৴৹

২৮৫৭০

৬৭০০,

৬৯৮৫৭ ।



রোকড়

খরচ-জমা-
৬৯৮৫০জেরজের- ৩০৫০

খোসটা বিক্রয় খাতে
জমা ৬০০,

মাঃ বলাই সাহা
সেরাজগঞ্জে পাট
খাঁটি ওজন
২০০) মোন
দঃ ৬ টাকার হিসাবে
গুঃ খোদ

রোক ৬০০

৯০৫..

কৈ৷|—
জমা মিন রোজসাবেক বাকী ৯০৫..

৬২৮৩,
বাদ খরচ

৭১৮৮০
A২৮৫..

২০৩কং পশ রশিাি কা

রোকড়ের কৈফিয়ৎ ঠিক হইয়াছে কি না তাহা জানি-

বার নিয়ম

মাস বা বৎসরের শেষ হইলে প্রত্যেক তারিখের জমা খরচের ঠিক দৃষ্টে
ভিম্ন২ কাগজে অঙ্ক লিখিয়া ঠিক দেওয়া হইলে পর, গত বর্ষের বা গত
মাসের মদ্ভুত তহবিলের অঙ্ক, জমার ঠিকের নিম্নে তুলিয়া চিক দিলে যত টাকা
হয়, তাহার নিম্নে খরচ বাদ দিলে যে টাকা মদ্ভুত থাকে, তাহা রোকড়ের

শেষ কৈফিয়তের মদূতের সহিত মিলিয়া থাকে। এইরূপ হিসাব লিখি-
বার প্রণালী ;

ই ৩



জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব ।১২৮

একজাই সাল তামামী জমা খরচের তেরিজ

.জ১
৪০০৫,৫০০১,বৈশাখ

১৭৩১৩,
১৬২০১ভাদ্র

৭৪৫১,১৩৫০১,১২ কার্ত্তিক
৪৮২১,৪৯৭০,অগ্রহারণ
৬৯৮৫১০৯০৫১০৩০ চৈত্র

৪০৫৭৫১০৪০৫৭৮১০

২০০)গত বর্ষের মদ্ভূত

৪০৭৭৮০

৪০৫৭৫১০বাদ খরচ

২০৩১
মিলন হইল।

খতিয়ান অর্থাৎ খাতা(২)

এক ব্যক্তির নামে বৎসরের মধ্যে বারম্বার জমা খরচ থাকিলে সেই সমস্ত
জমা খরচ এক হিসাব ভুক্ত করার নাম “খতিয়ান”। খতিয়ান অতি সাব-

ধানে করিতে হয়, কারণ খতিয়ানে ভুল থাকিলে শেষে রেওয়া মিলন করা
অসাধ্য হইয়া উঠে। একের টাকা অন্যের নামে খতিয়ান না হয় এ বিষয়ে
বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। খতিয়ান লিখিবার পূৰ্ব্বে সুচি ও খাতার
পত্রাঙ্ক লিখিয়া পরে প্রত্যেক প্রজার হিসাব, ও যত প্রকার খাতা থাকে

তাহা পত্তন করিয়া তাহারি হিসাব দৃষ্টে খতিয়ান প্রস্তুত করিতে হয়

খতিয়ান করিবার সময় রোকড়ের প্রত্যেক জমা খরচে রেজা বা কেরা দিয়া
খাতার পত্রাঙ্ক দেওয়া বিধেয়

-.সূচি পত্র;
পৃষ্ঠাখ খ খ খু খঅ অঅঅঅঅ পু

আইরন চেষ্ট খোরাকি

খয়রাত খতি
ক ক ক ক ক ক ক

গগ গ গ গ গশ্রীশ্রীকালী মাতা

গাড়িঘোড়াকর্জ্জ দাদন
খাতকাসটা খরিদ বিক্রয় খাত



হ ছ

লা চৌবে

জজ জজ জ জ

জমীদারী খাতা

৬৬ ৬ ৬ ড ৬ ড
ডিসকাউন্ট খাতা

তত ত ত ত ত ত ত 

তিসি খরিদ খাতা

দদদদ দ দ দ দ

দপ্তরখানার খাতা

মননননননন

নীলকুঠী খাতা

পপ প প প প
পরমার্থ থাতা

জমা

১ বৈশাথ

৬ ভাদ্র

১২ কার্ত্তিক

খতিয়ান।

পৃষ্ঠা বব ব বব বব
শ্ৰীযুত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায়৪

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক৪

বাজে খরচ খাতা

বাটী ভাড়া খাতা

মম ম ম ম ম ম

২३মায়ারাম সাহা

াহিন্দ্রান খাতা

ররর ররর

রমণ সর্দ্দার

লল ল ল লল২
লাখেরাজ জমীর
খাজনা খাতা

হ হহ হহহহহ
ও্লাত খাতা

হাডু দপ্তরি

ত্রত্রত্রত্র ত্রত্রত্র

ত্রৈলোক্যনাথ সরকার৪

খতিয়ান।

ক্ী
পর

শ্রী াদুর্গা

সন ১২৮০ সাল।

, ১৮৭৩।৭৪ সাল ।

হিঃ শ্রীশ্রীকালীমাতা ঠাকুরাণী ।

খরচ

...

...

১ পৃঃ

পৃষ্ঠা



১৩০

জমা

জমা

১ বৈশাথ

জম

, ভাদ্র
১২ কার্ত্তিক

২ অগ্রহায়ণ

বাদ খরচ

জমা

২ অগ্রহায়ণ
৩০ চৈত্র

জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব

খতিয়ান।

হিঃ আইরন-চেষ্ট খাতা।
খরচ

১ বৈশাথ

৩ ভাদ্র

১২ কার্ত্তিক

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১২৮০ সাল।

ং ১৮৭৩। ৭৪ সাল ।র

হিঃ শ্ৰীযুত বাবু বীরেন্দ্রচন্দ্র রায়।
খরচ

৩০ চৈত্র৫০০০)...

বাদ জমা

হিঃ তিসি খরিদ বিক্রয় খাতা।

খরচ-

১ বৈশাখ১২৫০,...

৩ ভাদ্র১৩৫০০,...

১০ চৈত্র৪০০০)
.

১৮৭৫০,

১৩৬৬৪৴০

৫০৮৫৭২০
শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১২৮০ সাল ।

ং ১৮৭৩।৭৪ সাল
হিঃ কোসটা খরিদ বিক্রয় খাতা।

রচ-
১ বৈশাথ৪০০,

৬০০, , ভাদ্র

১০০০,
বাদ জমা

... ১১

... ১১

... ১১

৬৭৫০,..

৫০০0,১১ক। 

১৭০০,

৩০০০,...

... ১০৬২৫,
৩৯৭০..

১৩৬৬৪১০

১০০০,
৩২৫,

১৩২৫,

১০০৩,

৩২৫,

পুং



জমা-

৩ ভাদ্র

বাদ খরচ

জমা -

৩ ভাদ্র
বাদ খরচ

দমা -

৩ ভাদ্র

জমা

জম

জমা

জমা -

জমা

খতিয়ান।

হিঃ শ্রীমায়ারাম সাহ

খরচ

৬০০০,৩ ভাদ্র১০৬২৫,

৪১২৫,১২ কার্ত্তিক

১০১২৫, ১০১২৫

৫০০,

হিঃ শ্ৰীছুটীলাল চৌবে।

খরচ-

১০০,৩ ভাদ্র৩২৫,

২০০,১২ কার্ত্তিক৩০০,

৩০০০,২৫,

হিঃ বেঙ্গল ব্যাঙ্ক খাতা।

রচ

অগ্নহারণ ৪০০০০,৪০০০,

হিঃ বাজে খরচ খাতা
খরচ -

ভাদ্র

হিসাব খোরাকী খাতা

খরচ-

৩ ভাদ্র ১২০,

হিঃ ডিসুকাউণ্ট খাত,]
খরচ-

৩ ভাদ্র

হিঃ খয়রাত খাতা।

খরচ

কার্ত্তিক

হিঃ গাড়ি ঘোড়া খাতা।

খরচ

২ কার্ত্তিক

হিঃ মাহিন্দ্রান খাতা।

৩০ চৈত্র

৩ পুঃ

১২০,

২৮০ ০,

৪৬,



জম

জ

৩০ চৈত্র

বাদ খরচ

-জমা

া.

৩০ চৈত্র

বাদ খরা

জমা-
৩০চৈত্র

বাদ খরচ

৩০ চৈত্র

বাদ খরচ

অগ্রহায়ণ

শ্ম

২ অগ্রহায়ণ
বাদ খরচ

জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব

খতিয়ান।
হিঃ পরমার্থ খাতা।

ন-
৫৮

১২ কার্ত্তিক

হিঃ শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সরকার ।

খরচ-

, অগ্রহাযণ৬০,

৫০,

১০,

হিঃ কর্জ্জ দাদন খাতা

খরচ

কার্ত্তিক

হঃ শ্রীচন্দ্রনাথ মিত্র।

খরা

১২০০ অগ্রহায়ণ
াহিনা১০০,

২চ
হিঃ শ্রীচরণ হরকর

অগ্রহায়ণ

ইঃ হাডু দপ্তরি

১০, অগ্রহারণ

(৩,

২ঃ বাটী ভাড়া খাতা
-

৩৫০,

হঃ জমীদারী খাতা
খরচ

২০০, ২ অগ্রহারণ

১৯৯,

৪ পং

৫০,

৩০০৭

১০৬

৩০,

২



থতিয়ান ।

হিঃ লাখেরাজ জমীর খাজনা থাতা ৫ পুঃ
খরচ-

২ অগ্রহাযণ ২০

হিঃ শ্রীরমণ সর্দ্দার
জমা- খরচ-
৩০ চৈত্র ৩৯৴০ ২ অগ্রহায়ণ ১০০,

বাদ জমা ৩৯৴০

৬০0০

হিঃ হাওলাত খাতা
জমা খরচ
৩০ চৈত্র ২০, ২ অগ্রহারণ ২০,

হিঃ নীলকুটী খাতা
জমা—

খরচ

ং অগ্রহাযণ ৫০৪,

হিঃ দপ্তরখানা খাতা
জমা খরচ

বৈশাথ ৪,

রেওয়া লিখিবার পূৰ্ব্বে যে প্রকারে মিলন কাগজ
লিখিতে হয়

খতিয়ান দৃষ্টে একবারে সমস্ত খাতার দেনা পাওনা লিখিয়া কৈফিয়ৎ
কাটিলে যদি রোকড়ের শেষ কৈফিয়তের মদ্ৃুতের সহিত মিলন হয় তরে
ঐ দেনা পাওনার কাগজ দৃষ্টে রেওয়া লেখা যাইতে পারে। কিন্তু এই

ৰূপে রেওয়া লেখা সহজ নহে, প্রায় ঘটিয়া উঠে না। বড় বড় রোকড়
খাতা লিখিতে যদি কোন স্থলে ভূল হইয়া যায় তবে খতিয়ান দৃষ্টে জমা
খরচের ১২ মাহার তেরিজ লিখিয়া মাস মাস মিলন করিয়া ১২ মাহার
জমার জুমুলের নিম্নে গত বর্ষের মদুত টাকা তুলিয়া ঠিক দিয়া খরচ
বাদ দিলে রোকড়ের শেষ কৈফিয়তে মজূুতের মিলন হয়। ১২ মাহার
তেরিজ লিখিতে হইলে একটী ভিন্ন কাগজ লইয়া ১২ মাসের লতা
পতন করিয়া তাহার জমার কাগজে জমা ও খরচের কাগজে খরচ

তুলিয়া মাস২ কৈফিয়ৎ কাটিয়া রোকড়ের কৈফিয়তের সহিত মিলন কর
আবশ্যক।



জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।১৩৪

থাতা দৃষ্টে দেনা পাওনা লিখিতে হইলে একটী ভিন্ন কাগজে “ জমা,
“খরচ," “ বাকী,” “ফাজিল” এই ৪ শব্দে লতা পত্তন করিয়া তন্নিম্নে
সমস্ত হিসাবের জমা খরচের মোট ঠিক তুলিয়া ফাজিল বাকীর তুল্য কাগয
প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ কাগজটী প্রকৃত হইলে তদ্দৃষ্টে দেনা পাওনা ও
রেওয়া লেখা যাইতে পারে। বিচক্ষণ লোকেরা এক বারে দেনা পাওনা
লিখিয়া তদ্দৃষ্টে রেওয়া করিতে পারে। এখানে স্বল্প কাগজ বিধায়
একবারে দেনা পাওনা লেখা গেল।

একবারে দেনা পাওনা লিখিয়া যে প্রকারে রোকড়ের
শেষ কৈফিয়তের মজত মিলাইতে হয়।

-পাণনা-দেনা-

বিং খাতাবিঃ খাতা
७,আইরন চেষ্ট খাতা৩,শ্রীশ্রীকালী মাতা

১৭০০,বীরেন্দ্রচন্দ্র রায়সি খরিদ বিক্রয় খাতা
৩২৫,৫০৮৫৭৬৹ কো্সটা খরিদ বিক্রয়
২২১বাজে খরচ৫০০,মায়ারাম সাহা

১২০খোরাকী২৫,ছুটীলাল চৌবে
১২০,ডিসকাউন্ট

১০,ত্রৈলোক্যনাথ সরকার
২৮০০,গাড়ি ঘোড়া খাতাচন্দ্রনাথ মিত্র
২৪৬,মাহিন্দ্রান৬,চরণ হরকরা
৫পরমার্থ খাতা১হাজু দপ্তরি

৩০০,কর্জ দাদন৩৫০,বাটী ভাডা
৬০৭১০রমণ সর্দ্দার১৯৯,জমীদারী খাতা

৫০০,নীলকুটীলাখেরাজের খাজনা

৪,৮ ২ ২৮৭৩০ দপ্তরখানা খাতা
খয়রাতগত বর্ষের মদ্ভূত

৬২২৫৭১০
২০০তহবিল

৬৪২৮দ১০

৬২২৫৭N0বাদ পাওনা
২০৩,

মিলন হইল।



১৩৫রেওয়া।

(৩) রেওয়া।
লাভ নোকসান, ও দেনা পাওনা বুঝিবার কারণ মাসে মাসে, বা বৎসরের

শেষে, অথবা বৎসরের মধ্যে, যদি কারবার উঠিয়া যায় তবে রেওয়া প্রস্তুত
করিয়া সমস্ত বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। আরও মহাজনদিগের ঘরে বৎসর

বৎসর রেওয়া করিলে ন্যায় অন্যায় বুঝিতে পারা যায়, এবং অন্যায় খরচ

যাহাতে কম হয় তাহার উপায় হইতে পারে; কাগজ পত্রের সুশৃংখলা ও

খাজান্তীর নিকাস কার্য্যও রেওয়া দ্বারা সম্পন্ন হয়। রেওয়া কাগজটী

মহাজনদিগের বিশেষ আবশ্যকীয়।

দেনা পাওনা দৃষ্টে যে প্রকারে রেওয়া লিখিতে হয়
খরচ-জমা-

মুনফা খাতে-মুনফা খাতে-
-খরুচ—জমা

কোষ্টা খরিদ বিক্রয়েরতিসি খরিদ বিক্রয়
৫)নোকসান৫০৮৫॥40খাতার মুনফা

বাজে খরচ৩৫0,বাটী ভাডা
১২০খোরাকি খরচ১৯৯,জমিদারীর মুনফা
১২০,উসকাউণ্টলাখেরাজের
২০,খয়রাত৬আদায়

২৪৬মাহিন্দ্রান৫৬৫৪৭40,
পরমার্থ ৫বাদ খরচ ৮৬২,

দপুতরখানার খরচ ৪,৪৭৯২৭১০

৮৬২,উক্ত মুনফার টাকা দেনার
তলে জের গেল ইতি।

রেওয়ার অন্তর্গত দেনা ও পাওনা।
দেনা - পাওনা-

৩,আইরেন চেষ্ট খাতাশ্রীশ্রীকালিমাতা
শ্ৰীযুত বাবু বীরেন্দ্র-মায়ারাম সাহা

১৭০০,চন্দ্র রায়তিসি হিসাবে ৫০০,
৩০৫,কর্জ্জু দাদনছুটীলাল চৌবে

৬০॥৴G,রমণ সর্দ্দারপাটের হিসাবে ২৫,

২০৬৩৯১০৫২৮,
১
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-জের- ডের-৫২৮১ .২০৬৩৭১০
নিলকুঠী খাতে ৫০০,মাহিনার হিসাবে ২৮০০,গাড়িঘোড়া খাতে

দেনা
চন্দ্রনাথ মিত্র

৫৩৬৩৭4০,২০
ত্রৈলোক্য সরকার

১০

চরণ হরকরা
৬,

াজ দপ্তরি
১৬,

৪৬৪৬,

৫৭৪,

৪৭৯২•২০জের মুনফা

৫৩৬৬৭00

২00,গত বর্ষের মদ্ভূত

৫৫৬৬৭৴০
৫৩৬৩৭০বাদ পাওনা

২০৩,
মিলন হইল।

রেওয়ায় জমা খরচ ও জের টানিবার বিষয়।
রেওয়া কাগজে যাহা লেখা গিয়াছে তাহা অনেকে রোকড়ে জমা খরটি

করে, অনেকে বাহুল্য জন্য করে না। যদি জমা খরচ করিতে হয় তবে
মূনফা খাতার অন্তর্গত যে কয়েকটী খাতা আছে তাহার সমস্ত জমা খরচির
দ্বারা বিলোপ করিয়া কেবল লাভ নোকসান, অর্থাৎ মূনফা খাতার ও দেনা
পাওনার জের আগামি বর্ষের খাতায় লইয়া যাইতে হয় ; এই ৰূপ
করিতে হইলে গত ও হাল এই উভয় খাতার পত্রাঙ্ক চিহ্ন করা বিধেয় ।

যদি জমা খরচ না করা যায় তবে খাতার পৃষ্ঠে রেওয়া লিখিয়া আগামি
বর্ষের খাতা মিলন করিবার কারণ খাতা হইতে খাতার মুনফার জের লইয়া
গেলেও মিলন হইতে পারে।



বাজার হিসাব ।

জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসা-

তৃতীয খণ্ড ।
৮বাত হি২॥।ঋজার ।

ইংরাজী বাজার ওজন ।বাঙ্গালা চলিত মুদ্রা ।
১৬ ডামে – ১ ঐস্স৪ পয়সায় ক ১ আনা (৴৹)
১৬ উন্সে ক১ পাউণ্ড১৬ আনায়  ১ টাকা (১।
২৮ পাউণ্ডে ১ কোয়াটাঁর১৬ টাকায় ক ১ মোহর
৪ কোয়াটারে ক ১ হন্দরইংরাজী চলিত মুদ্রা । ২০ হন্দরে ১ টন

৮২ পাউণ্ডে
৪ ফার্দিডে ন ১ পেনি

১ বাজার মণ ক ২ ঔন্স১২ পেনিতে ৎ ১ শিলিও
২০ শিলিতে –১ পাউণ্ড কুঠির
২১ শিলিতে ভ ১ গিনি ১ বাজার মণ - ১ মণ ৪ সের

সোণা ৰূপার ওজন
৮২ পাউণ্ড৪ ধানে ১ রতি ১ ইণ্ডিয়া মণ ০
৪৷ ঐস্স

৬রতিতে ন ১ আনা

১১ গেলনে ৯ ১ বাজার মণ৮রতিতে – ১ মাষা
১২ মাষাতে ৫১ ভরি ধান্য ও চাউল ইত্যাদির

বা বা মাপ১৬ আনাতে ) তোলা
৫ ছটাকে জ ১ কুনিকা

ইংরাজী ধাতুর মাপ । ৪ কুনিকাতে  ১ রেক
৪ রেকে ৫ ১ পালি২৪ গ্রেনে – ১ পেনিওএট
৮ পালিতে – ১ মণ২০ পেনিওএটে ক ১ ঔন্স
২০ পালিতে ন ১ শলি (৴0)১২ ঔস্সে  ১ পাউণ্ড
১৬ শলিতে ভ ১ কাহন

বাজার ওজন । ১ কাহনেভ ৪০ মণ

৫ সিকিতে – ১ কাঁচ্চা (৫) ী শস্যের মাপইংর
৪ কাঁচ্চায় ২ ১ ছটাক (৴০)

“পাইন্টে ক ১ কোয়াট
২৪ ছটাকে ৎ ১ পোয়া (৹)
২ কোয়াটে ক ১ পটল৪ পোযাতে ৎ ১ সের (৴১)
২ পটলে ভ ১ গেলন৫ সেরে – ১ পশুরি

২ গেলনে ক ১ পেক৮ পশুরিতে ক ১ মণ (১৴০)
ঠ২

৩৭
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৪ পেকে ৎ ১বুশেল বাঙ্গালা জমীর মাপ ।
২ বুশেলে ২ ১ ইষ্টাইক

২ বিঘত
২ ইষ্টাইকে – ১ কোম

বা ৮১ হাত২ কোমে ক ১ কোয়াট
১৮ ইঞ্চিতে৫ কোয়াটে – ১ ওএ
৩২৪ ইঞ্চিতে – ১ চৌকাহাত২ ওএ ১ লাষ্ট

৫ হাত লম্বা ও [ ৫১ ছটাকবস্ত্রাদির মাপ
৪ হাত ওসার ]

৮ জবে ২ ১ অঙ্গুলি
২০ হতি লম্বা ও ( ৮১ কাঠা

৩ অঙ্গুলিতে ন ১ গিরা
১৬ হাত ওসার ]

৮ গিরাতে ২১ হাত
১৬ ছটাকে ভ ১ কাঠা২ হাতে –১ গজ
২০ কাঠায় . ১ বিঘা

বস্ত্রাদির ইংরাজী মাপ ।
ডাক্তারি ওজন ।

২। ইঞ্চিতে ভ ১ নেইল
২০ গ্রেনে ক ১ ইসুক্রপল৪ নেইলে ৫ ১ কোয়াটর
৩ ইসুকরপলে ক ১ ডাম

৪ কোয়াটরে – ১ গজ
১২ ডামে ২১ ৪স্স

৫ কোয়াটরে ভ ১ এল ১২ ঔন্সেক ১ পাউণ্ড
১৮০ গ্রেনে ক ১ তোলাপথের মাপ ।

বৈদ্যের ওজন ।৩ জবে ১ অঙ্গুলি
৪ অঙ্গুলিতে ন ১ মৃষ্টি (মুট) ৪ ধানে ক ১ রতি
৩ মৃষ্টীতে – ১ বিতস্তি ৮রতিতে  ১ মাসা

১২ মাসায় ক ১ তোলা২ বিতন্তিতে – ১ হস্ত (হাত)

৪ হস্তে – ১ ধনু বা দণ্ড কাগজ গণনা।
২০০০ দন্ডে ক ১ ক্রোশ

২৪ তায় – ১ দিস্তা৪ ক্রোশে – ১ যোজন
২০ দিন্তায় ক ১ রিমপথের ইংরাজী মাপ । বাঙ্গালা কাগজ ১০ দিস্তায় ১ গা-

ডি বলে, জৰ্ম্মন ২৫ তায় ১ দি-ইঞ্চিতে – ১ ফুট
স্তা হয় কিন্তু ব্যবসায়ীরা ১ তা খু-৩ফুটে ক ১ ইয়ার্উ বা গজ

লিয়া লয়।১৭৬০ ইয়ার্ছে ৎ ১ মাইল
৩ মাইলে  ১ লীগ পানের হিসাব ।

ইয়ার্ডে ২ হাত অপেক্ষা ২৷৷ ৮ গণ্ডায়২ ১ গোছ
অঙ্গুল কম ৯ গোছে ক ১ কোনা
মাইল অর্দ্ধ ক্রোশ অপেক্ষা বাঙ্গালা কাল বিভাগ

৪৮০ হাত কম কিন্তু উহাকে অর্দ্ধ

৬০ অনুপলে  ১ বিপলক্রোশ ধরা হয়।



ওজন প্রণালী ।

৬০ বিপলে  ১ পল ৴১৮২ সিক্কায় শ্রীরামপুর
৬০ পলে ক ১দণ্ড ৮৪ সিক্কায় মৃজাপুর ৴১
৭। দন্ডে ১ প্রহর

৴১৮৮ ঐ বারাণসী
৮ প্রহরে ১ দিবা রাত্রি ৯৬ ঐ লক্ষ্ৌ ৴১
৭ দিবসে – ১ সপ্তাহ

৯৬ ঐ এলাহাবাদ ৴১১৫ দিবসে – ১ পক্ষ

২ পক্ষে –১ মাস কড়ার নিয়ম
২ মাসে –১ ঋতু

২৭ যবে ২১ কড়া১২ মাসে – ১ বৎসর
৮০ তিলে ২ ১ কূড়া

১২ বৎসরে –১ যুগ
৬।৩ ক্রান্তিতে ১ কড়া

৯ নব দন্তিতে  ১ কড়াইংরাজী সময় নিৰূপণ
৪কাকে ২ ১ কড়া৬০ সেকেন্ডে – ১ মিনিট
৩৬০ রেণুতে ভ ১ কড়া

৬০ মিনিটে – ১ ঘন্টা ৭ দীপে .১ কড়া
২৪ ঘণ্টার ২ ১ অহোরাত্র ১২৮০ ঘুনেৎ১কড়া
নানা স্থানের ও জন । ৫ গণ্ডায় ৯ ১ বুড়ি

৪ বুড়িতে ৎ ১ পন ৴০৮০ সিক্কায় কলিকাতার
১৬ পনেক ১ কাহন১ সের
৪ চকে – ১ কাহন[ ৮২ ঐ হুগলী ৴১

ওজন প্রণালী ।৷৷৩৷৷

নানা দেশে নানা মত ওজন প্রণালী প্রচলিত আছে। বাঙ্গালা দেশে
যে যে প্রকারে ওজন হইয়া থাকে তাহা বর্ণন করা যাইতেছে

এখানে আশি টাকায় যে সের পরিমাণ হয় তাহারই প্রায় সাধারণ ব্যব-

হার । এতদ্ভিন্ন ভুসা দ্রব্যাদি, পাট ও আলু ইত্যাদি কূষকেরা ও ভিন্ন২
দেশীয় মহাজনেরা বিরাশী দশ আনার ওজনে ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে ।
নীল, ও রেশম, ও অন্যান্য দ্রব্যের ইং রাজী মতে কুটির ওজন বাহাত্তর-এগার
আনা বার গণ্ডা অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ বেশী যে সের পরিমাণ আছে, তাহাতেই
ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। ৬০ শাটি টাকার ওজনে যে সের পরিমাণ হয়

তাহাকে কাঁচি ওজন কহে। বাঙ্গালা দেশে ইতি পূর্ব্বে তরকারি ও তৈল
প্রভৃতি কাঁচি ওজনে ক্রয় বিক্রয় হইত ; এক্ষণে প্রায় সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।
কোন২ হটে ও বাজারে তরকারি ও সরিষার তৈল ও ভুরযুটে তামাক কাঁচি
ওজনে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন পাবনা জেলায় নানা দ্রব্য ঐ কাঁচি
ও৪নে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। যত টাকার পরিমাণ ৴১ সের ওজন হয়

তাহার শোল অংশের এক অংশকে এক ছটাক বলা যায়, এক ছটাকের চারি
অংশের এক অংশকে এক কাঁচ্চা কহে।

১৩

১৩৯
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এ প্রদেশে আশির ওজন প্রায সম্পূর্ণৰূপে প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই নিয়মে ৩২০০ বত্রিশ শত টাকা ওজনে এক মোন আর্থাৎ চল্লিশ সের।
৮০০ আট শত টাকায় দশ সের, ৪০০ চার শত টাকায় পাঁচ সের, ২০০

দুই শত টাকায় আডাই সের, ৮০ আশি টাকায় এক সের, ৪০ চল্লিশ
টাকায় অর্দ্ধ সের, ২০ কুড়ি টাকায় এক পুষা, দশ টাকার অর্দ্ধ পুয়া
৫ টাকায় এক ছটাক, পাঁচ শিকায় এক কাঁচ্চা ও এক টাকায় এক তোলা
ওজন পরিমাণ হইয়া থাকে

ছটাক, তিল, পালি, শলি, ইত্যাদিরসকল বালকে কাঁচ্চা, শিকি কাঁচ্চা,

অঙ্ক লিখিতে সক্ষম নহে, একারণ নিম্নে কতক গুলি অঙ্ক চিহ্ন প্রদর্ণিত
হইল ;স্থল বিশেষে একই প্রকার অঙ্ক চিহ্ন ভিন্ন২ দ্রব্যের ভিন্ন২ প্রকার পরিমাণ
নির্দ্দেশ করে ।
অঙ্ক চিহ্ন-যত প্রকার বলা যায়।

পাঁচ কড়া, সিকি কাঁচ্চা, এক পালি, এক রেক, সওয়া তোলা
৫১০

সওয়া তিল, সিকি পাই
২॥০ দশ কড়া, অর্দ্ধ কাচ্চা, দুই পালি দুই রেক, আড়াই তিল, অন্ন
.

পাই।

৩০০ পোনর কড়া, পৌনে এক কাঁচ্চা, তিন পালি তিন রেক, পৌনে

চার তিল, পৌনে এক পাই
এক কাঁচ্চা, পাঁচ গণ্ডা, পাঁচ পালি, পাঁচ তিল, এক বুড়ি, এই

৫
পাই।

সওয়া কাঁচ্চা, ছয় পালি এক রেক, সওয়া ছয় গণ্ডা, সওয়া ছর৬০
তিল, সওয়া পাই।

দেড় কাঁচ্চা, সাড়ে সাত পালি, সাড়ে সাত গণ্ডা, দেড় বুড়ি, সাদ৭৷৷৹
সাত তিল, দেড় পাই ।

পৌনে দুই কাঁচ্চা, আট পালি-তিন রেক, আট গণ্ডা তিন কড়]
৮৭০

পৌনে দুই বুড়ি, পৌনে নয় তিল, পৌনে দুই পাই
অর্দ্ধ ছটাক, দুই কাঁচ্চা, দশ পালি, দশ গণ্ডা, দুই বুড়ি, দণ

তিল, দুই পাই।সওয়া দুই কাঁচ্চা, এগার পালি এক রেক, এগার গণ্ডা এক কডা
শওয়া এগার তিল ।মাড়াই পাই, আড়াই কাঁচ্চা, সাড়েবার গণ্ডা, আড়াইয়

২৷৷০
সাড়ে বার তিল, আড়াই পাই।পৌনে তিন কাঁচ্চা, তের পালি তিন রেক, তের গণ্ডা তিন কট]

১৩০
পৌনে চৌদ্দ তিল, পৌনে তিন পাইতিন কুাঁচ্চা, পোনের গণ্ডা, তিন বুড়ি পোনের তিল, তিন পাই।৫১৫



১৪১মোনকসা, ৫৫
সওয়া তিন কাঁচ্চা, ষোল পালি এক রেক, ষোল গণ্ডা এক কড়া,৫১৬০

সওয়া ষোল তিল, সওয়া তিন বুড়ি, সওয়া তিন পাই
সাড়ে তিন কাঁচ্চা, সাড়ে সতের পালি; সাড়ে সতের গণ্ডা ; সাডে৫১৭৷৷০

তিন বুড়ি,; সাড়ে সতের তিল।

(১৮৭০ পৌনে চার কাঁচ্চা ; আঠার- পালি তিন রেক, আঠার গণ্ডা তিন
কড়া, পৌনে উনিশ তিল; পৌনে চার পাই

.. এক ছটাক ; এক আনা ; এক শলি, এক কাগ; চার বুড়ি; এক

পণ।

এই প্রকারে এক পণ হইতে পোনের পণ বা এক আনা হইতে পোনের
আনা লেখা যায়। ঐ ৰূপ অঙ্কের দ্বারা বিঘা কালি ও কাঠা কালির
এবং মোণ ও সের কসার ছটাক লিখিতে হয় তাহার উপর কাঁচ্চা, থাকিলে

বুডকিয়ায় ন্যায়, ও সিকি কাঁচ্চা ও অর্দ্ধ কাঁচ্চা ও পৌনে এক কাঁচ্চা থাকিলে

উপরের নিয়ম মত পণ ও বুড়ির সহিত যোগ করিয়া লেখা বিধেয় ।
আর ধান্য বা কলাই সম্বন্ধে রেক, পালি, শলি, লিখিতে হইলে ঐ প্রকার

পণ বা আনার অঙ্ককে শলি, ও গণ্ডার অঙ্ককে পালি ও কড়ার অঙ্ককে
রেক, ও অল্প সংখ্যা হইলে পণের বা আনার অঙ্ককে পালির মাপে

পুয়া, (১৫ পোনের গণ্ডার অঙ্ককে তিন কোন ও (১০ দশ গণ্ডার অঙ্ককে
অর্দ্ধ পুযা ও ৫৫ পাঁচ গণ্ডার অঙ্ককে এক কোন্ কহা যায়।

মোনকসা ও সেরকসা কসিবার নিয়ম ।
প্রথমতঃ
টাকায় যত সের হইবেক এক আনায তত ছটাক ও প্রতি পয়সায় তত

কাঁচ্চা হয় ও সেরের উপর যদি ছটাক থাকে তবে প্রতি ছটাকে সিকি কাঁচ্চা
হিসাবে আনায় ধরিতে হয ও আনায় যত হয় তাহার চারি অংশের একাংশ
এক পয়সায় ধরা বিধি ।

প্রশ্ন-যদি শুথা দধি, বা ছানা এক টাকাতে ৴৫া৶০ পাঁচ সের সাত ছটাক দর
হয় তবে ২৷৶০ দুই টাকা দশ আনার জিনিস কত হইবে ?

উত্তর-
৴৫7৶০ পাঁচ সের সাত ছটাকের দ্বিগুণ -।০৭৶০ দশ সের চৌদ্দ ছটাক,
তাহার পর এক আনার জিনিস ঐ পাঁচ সেরে ৷০ ছটাক আর ছটাকের
৫১।০ সিকি কাঁচ্চার হিসাবে ।০ সাত ছটাকের কাত (১৷০ পাঁচ কড়াকে

শাত গুণ করিলে ২৮৭০ পৌনে দুই কাঁচ্চা একুনে । ৮৭০ পাঁচ ছটাক,
পৌনে দুই কাঁচ্চা, উহারি দশ গুণ পাঁচ দশে পঞ্চাশ পোন ৴৩০০ (তিন

সের দুই ছটাক) আট দশে আশী গণ্ডা ।
৴৹ এক পুয়া। একুনে ।৪।০
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1৪৷৹জের
তিন দশে ত্রিশ কড়া ৫৭৷৷০ দেড় কাঁচ্চা একুনে-

1৪1৭৷৷৹চৌদ্দ সের এক পুয়া দেড়া কাঁচ্চা, দুই টাকা দশ আনার জিনিস স্থির
করা গেল।

দ্বিতীয়তঃ 
যেখানে সেরের মূল্য যত টাকা হয় তত আনা ছটতেির মূল্য ; ও তত

পাই কাঁচ্চার মূল্য হইয়া থাকে।
প্রশ্ন-

যদি ৴১ এক সের রেশমের মূল্য ১২। বারো টাকা হয় তবে ৴১৫ এক

ছটাক তিন কাঁচ্চার মূল্য কত হইবে ?
উত্তর

প্রথম এক ছটকির মূল্য ঐ বার টাকায় ॥ং বার আনা, তাহার পর প্রতি

কাঁচ্চার মূল্য প্রতি টাকায় এক পয়সা হিসাবে ০ তিন আনা, উহার তিন

গুণ ॥৹ নয় আনা

প০

॥৴৹

১।৴০ একুনে এক টাকা পাঁচ আনা ঐ সাত

কাঁচা রেশমের মূল্য স্থির হইল।
সতৃতীয়তঃ 

টাকার যত সের ও যত ছটাক হয় তাহার ১০ এক মনের মূল্য ঠিক করিতে
ইলে ৪০ চল্লিসকে উপরে রাখিয়া তন্নিম্নে ঐ সেরকে টাকা ও ছটাককে

ানা গণ্য করিয়া হরণ করিলে যত দিয়া পূরণ হইল তত টাকা এক মনের
মূল্য স্থির হয়।

প্রশ্ন-
যদি ৴১া০ এক সের চারি ছটাক ঘৃতের মূল্য ১ এক টাকা হয়, তবে

১৴০ এক মোনের মূল্য কত হইবে।
ঠর-

১১০ এক মোনে ৪০ চল্লি সের, উহাকে টাকায় আনিয়া উহার নীচে এক

সের এক পুষাকে ১।০ এক টাকা চারি আনা গণ্য করিয়া হরণ করহ ৩২, টাকা

দিয়া হরণ করাতে বত্রিশ টাকা, তাহার পর চারি আনা আছে চারি বত্রিশে
১২৮ পণে ৮ কাহন ঐ ৮ কাহনে ৮, টাকা ৪০ মিলন হইয়া এক মনের

মূল্য ৩২, টাকা স্থির করা গেল।
চতুর্থতঃ

যদি এত মোন এত সের, এত টাকাতে খরিদ হয়, তবে তাহার টাকার
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জিনিস কত হইবে? ইহাই যদ্যপি ঘটিয়া উঠে তবে ঐ মোন, সেরকে উপরে
রাখিয়া খরিদ টাকাকে সের ও আনাকে ছটাক গণ্য করিয়া হরণ করিলে
টাকার জিনিস স্থির হয়।

প্রশ্ন

যদি ১ এক মটকি মহিষের ঘৃত করতা বাদে নিট ওজন ১৭৫।। ৴১ ২৷৷০ এক

মোন পয়ত্রিশ সের নয় ছটাক আড়াইকোচ্চা, ২৪৷৶ চর্ব্বিশ টাকা ছয় আনাতে
পাওয়া যায় তবে এক টাকার জিনিস কত হইবে ?

উত্তর।

ঐ খরিদ টাকাকে সের ও আনাকে ছটাক গণ্য করিয়া মূল অঙ্কবে
হরণ কর।

মূল অঙ্ক ঐ ১৭৫ ॥ ১২॥ মোন ।
হরণ অঙ্ক।
খরিদ অঙ্ক ২৪৭৶০ টাকাতে ।

॥৪1৶0 সের ছয় ছটাক ।
হরণ করিতে যত অঙ্ক খায়-

প্রথম ৴৩ তিন সের খাওয়াইলে তিন চর্ব্বিশে বাহাত্তর সের এক মোন

বত্রিশ সের ১৭২, তৎপরে তিন ছয় আঠার ৴১০০ ছটাক।
দ্বিতীয় ৴০ এক ছটাক খাওয়াইলে ৴১৷০ চর্ব্বিশ ছটাক বা দেড় সের,

তৎ পরে ছটাকে শিকি কাঁচ্চা অর্থাৎ ১।০ পাঁচ কড়ার

হিসাবে পাঁচকে ছয় গুণ করিলে ৭৷৷০ দেড় কাঁচ্চা ।

তৃতীর় (১২৷০ আড়াই কাঁচ্চা দিয়া খাওয়াইলে চব্বিশকে আডাই গুণ

করাতে শাটা হয়, ঐ শাটি কাঁচ্চায় ॥৬০ পোনের ছটাক ।

তদন্তে প্রতি কাঁচ্চায পাঁচ কাগ হিসাবে আড়াই কাঁচ্চাতে

সাড়ে বার কাগ হয়, তাহাকে ছয় গুণ করিলে ৪৷ ৬০ চারি
গণ্ডা এগার কাগে ওজন আঠার আনা তিন পাই পরিমাণ ।

চতুর্থ (১।০ সওয়া ধান খাওয়াইলে চর্ব্বিশ শইয়ে ৩০ ত্রিশ ধানে সাডে

সাত রতি, তাহাতে ।৹ পাঁচ কাগ পরিমাণ হয়, তাহা

ওজনে সিকি কাঁচ্চা অর্থাৎ পাঁচ পাই ।
(৩৴১২॥১৷০ ১৭৫৭৴১২।০

তিন সের এক ছটাক আড়াই কাঁচ্চা মূল অঙ্কের সহিত মিল হইল
সণ্য়া ধান, ১ টাকার জিনিস স্থির হইল।

পঞ্চমতঃ ।
যত টাকা যত আনা এক মোনের মূল্য অবধারিত হয় তাহার ৴১ এক

সেরের মূল্য স্থির করিতে হইলে প্রতি টাকায় অষ্ট গণ্ডা, ও প্রতি আনায় দুই
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কড়া ধরিয়া টাকার সহিত ঐ গণ্ডা, ও আনার সহিত ঐ কড়া গুণ করিয়া যড
গণ্ডা যত কড়া হয়, তাহা একত্র করিলে এক সেরের মূল্য স্থির হইয়া থাকে,

আর প্রতি টাকায় দুই কড়া ও প্রতি আনায় দশ তিল ধরিয়া টাকা ও আনার
সহিত গুণ ফল এক ছটাতের মূল্য হয়, তাহারই চারি অংশের এক অংশ

এক কাঁচ্চার মূল্য হইয়া থাকে।
প্রশ্ন—
যদি ১৩০ এক মোন সন্দেসের মূল্য ৪ ২॥০০ টাকা দশ আনা হয় তবে

৴১৴০ এক সের এক ছটাকের মূল্য কত হইবে।

উত্র।-প্রথম ৴১ সেরের মূল্য প্রতি টাকায় ও অষ্ট গণ্ডার হিসাবে ৪২ ৭৮
বিয়াললিসকে আট গুণ করিলে ৩৩৬ তিন শত ছত্রিষ গণ্ডা ১১১৬ এক টাকা

ষোল গণ্ডা, তৎপরে আনায় দুই কড়া ধরিয়া দশ আনার দ্বিগুণ কুড়ি কডা
ঐ

১৩১ এক টাকা এক আনা এক গণ্ড
তৎপরে এক ছটাতের মূল্য কর-

টাকায় দুই কড়া হিসাবে ৪ ২ ১ ২০ বিয়ালিশ দ্বিগুণে ৮৪ চৌরোশী কথ
৴১ একুশ গণ্ডা।

আনার দশতিল হিসাবে ॥৶০ দশ আনাকে দশগুণ করিলে দশদশে একশত
তিলে ০ পাচ কাগ।

চচ
সমষ্ঠি-

মঃ ১৯২৴0
মঃ এক টাকা দুই আনা দুই গণ্ডা পাঁচ কাগ । এক সের এক ছটাকের মূল্য

স্থির হইল।

হন্দর কসার নিয়ম
১ দফা ।

১ আউন্স১৬ ষোল ড্যামে

১ পাউণ্ড১৬ আউসসে
১ কোয়াটর২৮ আটাশ পাউন্ডে
২ কোযাটর৫৬ পাউণ্ডে
৩ কোয়াটর৮৪ পাউণ্ডে
১ হন্দর হয়১১২ পাউণ্ডে

২ দফা।

১৷৷০ দেড় মোনএক হন্দরে কুটীর ওজন
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৭০ তিন কোয়াটরে ১৴৫ এক মোন পাঁচ সের
৷দুই কোযাটরে ৮০ ত্রিশ সের
 এক কোয়াটরে ।৫ পোনের সের

[১৪ চৌদ্দ পোনে ৴৭॥0 সাড়ে সাত সের
৭৭ সাত পোনে ৴৹৭০ তিন সের তিন পোয়া

(৪ চার পোনে ৴২০৫ দুই সের দুই ছটাক এক কাঁচ্চা
ও কিঞ্চিৎ বেশী

৭২ দুই পোনে ৴১,২৷o এক সের এক ছটাক অর্দ্ধ কাঁচ্চা

ও কিঞ্চিৎ বেশী
৵১ পোনে ৴॥১১া০ অর্দ্ধ সের সওয়াদুই কাঁচ্চা ও

কিঞ্চিৎ বেশী
৴0 এক আউন্সে (১০ অর্দ্ধ ছটাক ও কিঞ্চিৎ বেশী
১০ এক ডামে আড়াই আনা ওজন ও কিঞ্চিৎ বেশী

কুঠীর ওজনকে বাজার ওজনে পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কুঠীর ওজনে যত

মোন যত সের হইয়াছে, তাহাকে ১১ এগার অংশ করিয়া তাহার একাংশ

পরিত্যাগ করিলে যত থাকে তাহাই বাজার ওজন হয়।
আর বাজার ওজনকে কুঠঠীর ওজনে আনিতে হইলে, ঐ বাজার ওজনে যত

মোন, যত সের হইয়াছে, তাহার দশভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিয়া বাজার
ওজনের সহিত একত্র করিলে কুঠীর ওজন হয় ।

১ম প্রশ্ন।
কুটির ওজনকে বাজার ওজনে আন
চিনি কুষ্ঠীর ওজনে ২৷০১৪ দুই হন্দর এক কোয়াটার চৌদ্দ পাউন্ আছে

উহাকে মোন সের কর?
উত্তর

প্রতি হন্দরে ১৭০ দেড় মোন হিসাবে
২ দুই হন্দরের কাত

দেড় দ্বিগুণে ৩১০ মোন

।৫ সেরতাহার পর ।" এক কোয়াটরে
তদন্তে চৌদ্দ পাউণ্ডে ৴৭॥0 সের

৩॥২॥ তিন মোন সাড়ে বাইস সের
বাদ ঐ ৩॥ ২৷০ তিন মোন সাড়ে বাইস সেরের এগারো ভাগের এক ভাগ

1২৶৴৫

৩৴৯।১৫ তিন মোন নয় সের আট ছটাক তিন কাঁচ্চা দর প্রতি
মোন ১০০ টাকার হিঃ
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৩৴০ মূল্য ৩ ২ ১০ তিন দশে ৩০২ টাকা তারপর ৴৯ সেরের মূল্য।
প্রতি টাকার ৮ অষ্ট গণ্ডা হিসাবে ৮১ ১০ - ৮০ গণ্ডা ক চারি পণকে।

নয় গুণ করাতে নয় সেরের মূল্য ২৷০

৩২৷০
৶0ফিঃ ছটাক ও এক পয়সার হিসাবেপ্রতি ছটাকের মূল্য যদি ও৫ এক পয়সা হয় তবে (১৫ কাঁচার

৩00মূল্য
৩২৶৩৭০ টাকা

মূল্য স্থির হইল।
প্রশ্ন

বাজার ওজন ৮৬ টাকা পরিমাণে
১১৴০ মোননীল

উহাকে কুঠীর ওজন করহ ।
১০ দশ অংশের এক অংশ বৃদ্ধি করিলে

১৫৪ মোন চারি সের যোগ করিতে হয়

১২৴৪

দর প্রতি মোন
২২৫, টাকা হিসাবে ১২৴০ বার মোনের মূল্য

২৪০৬, টাকা১২১২ বার দ্বিগুণে
৩০০, টাকাপরে ১২ ২২৫ বার পঁচিসে

পরে চারি সেরের মূল্য কর
টাকায় অষ্ট গণ্ডা হিসাবে
২২৫২৮ আট গুণ করিলে
১৮০০ শত গণ্ডাতে ৫৶৹ হয়
ঐ-পাঁচ টাকা দশ আনাকে চারি গুণ করিলে ৴৪ সেরের

২২৷৷0
মূল্য

২৭২২॥০ টাকা।

সোণা-কসার প্রণালী
এক ধান ওজনে সিকি রতি, দুই ধানে অর্দ্ধরতি, তিন ধানে পৌনে এ

রতি, চার ধানে যে এক রতি হয় তাহা এক কুচ প্রমাণ দেড় কুচে এক পার
তিন কুচে অর্দ্ধ আনা, সাড়ে চার কূচে তিন পাই, ছয় কুচে এক আনা, ছিয়



এ৫

১৪৭আচি বা আদনের মাপ

নৰব্বই কুচে ষোল আনা, অর্থাৎ এক ভরি হয়। ঐ এক ভরি সোণা
ওজনে এক তোলা। সোণা নানা প্রকার আছে, খাটি সোণা, আর খেদেল

সোণা। খাটি সোনার এক ভরির মূল্য যত টাকা হয়, খাদ মিশ্রিত সোনার

এক ভরির মূল্য করিতে হইলে কষ্টি পাখরে থাটি সোণা এক পাশে ঘর্ষণ

আর খাদ মিশ্রিত সোণা তাহার পার্শ্বে ঘর্ঘণ করিয়া বর্ণ প্রভেদ অনুসারে
মূল্য অবধারিত হইয়া থাকে ।

এক ভরি সোনার মূল্য যত টাকাহয় এক আনা সোনার মূল্য তত আনা, ও
এক পাই সোনার মূল্য তত পাই হইয়া থাকে। এক রতির মূল্য করিতে

হইলে ঐ এক আনা সোনার মূল্য যত হইবে তাহারি ছয় অংশের এক

অংশা এক ধান সোনার মূল্য করিতে হইলে এক রতির মূল্যের চারি
অংশের এক অংশ মাত্র ।

প্রশ্ন।
যদি ১ এক ভরি সোনার মূল্য (১৫২) পনের টাকা হয় তবে ওজন এক

আনা, এক পাই, এক রতি ও এক ধান সোনার মূল্য কত হইবে ?

উত্তর ।

৴৹ এক আনা সোনার মূল্য (৭৴ং) পনের আনা

ও এক পাই সোনার মূল্য (৩১৫) পনের পাই।
১ এক রতি সোনার মূল্য ঐ পনের আনার ছয় অংশের এক অংশ

৴১০

এ১ এক ধান সোনার মূল্য ঐ আডাই আনার চারি অংশের এক অংশ
৫১২৷০

১।৴১৭॥০

আচি বা আদনের মাপ ।

অনেক অনেক পল্লীগ্রামে শলি, পালি, রেক, পুয়া, অর্থাৎ খুঁচির মাপে
যে প্রকারে ভূষা দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে তাহার বৃত্তান্ত বলা
যাইতেছে।

১ দফা-

মাপ করিবার তিনটী পাত্রের নাম-
পুয়া বা খুঁচি
রেক বা কাঠা
আদন বা আদুনে বা আচি

এই তিনটী বেত নির্ম্মিত হইয়াথাকে
৬



জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব।১৪৮

২ দফা-
চাউল, ধান্য, কলাই, সরিষাদি যে প্রকারে মাপ করে তাহা।
খুচির সিকি অংশে এক কোন, অর্দ্ধভাগে অর্দ্ধ পুয়া, তিন ভাগে মুডি

পোঁচা মাপকে পোন পুয়া, চরপূর্ণকে এক পোয়া বলা যায় । উহার চারি
পুয়াতে রেক, দুই রেকে এক আদন, দুই আদনে এক পালি, কুড়ি পালিতে

এক শলি, যোলো শলিতে এক কাহন হইয়া থাকে, এবং পূর্ব্বকালে অষ্ট

মৃষ্টিতে এক খুঁচি, আট খুচিতে এক পুস্কল। চারি পুষ্কলে এক আডি মাপ

পরিমাণ চলিত ছিল। এক্ষণে তাহা রহিত হইয়া কোথাও পাঁচ, কোথাও
ছয়, কোথাও সাত, ও কোথাও আট, কোথাও দশ ও কোথাও বার সেরা
পালি হইয়াছে, ঐ নিয়মানুসারে আদন ও রেক ও পুয়া প্রভৃতি দেশ

বিশেষে ভিন্ন২ হইয়া থাকে।
প্রশ্ন।
হৈমন্তিক ধান্য ১০ ১২।০ এক কাহন দুই শলি সাড়ে বার পালির, প্রতি

টাকায় ৩০ দশ পালির দরে কত টাকা মূল্য হয় ?
উত্তর।

প্রথমতঃ-এক শলির মূল্য ২, দুই টাকা
৩২, টাকাষোল শলির মূল্য
৪, টাকাপরে দুই শলির মূল্য
১, টাকাপরে দশ পালির মূল্য

পরে আড়াই পালির মূল্য

৩৭০
দ্বিতীয়তঃ 
পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে যে কুড়ি পালিতে শলি হয় তবে আঠার শলিকে কুডি

গুণ করিলে। ৩৬০ পালি
১২॥০ পালি

৩৭২৭০ পালি
ইহাকে ৩১০ পালি দিয়া হরণ কর
১০.৬৭০ পালি, পরেপ্রথম ৩৭ দিয়া পূরণ করিলে ৩৭ .

২।০ পালি০ চার আনা দিলে

৩৭২।০ মিলন হইল।৩৭।০ টাকা



কোম্পানীর কাগজ ক্রয় বিক্রয়ের প্রণালী । ১৪৯

কোম্পানীর কাগজ ক্রয় বিক্রয়ের প্রণালী

বাজারে ৩৷৷০ টাকা, ৪, টাকা ও ৫৷৹ টাকা সুদে এবং মিউনিসিপ্যাল,
ছয় টাকা সুদের কোম্পানির কাগজ আছে। বাজার দরে ডিঙ্কাউণ্ট ও
পুমিয়াম হইয়া থাকে। মোন্দা বাজারে ডিঙ্কাউন্ট অর্থাৎ কাগজের মূল্য কম,
ও তেজ বাজারে প্রমিয়াম অর্থাৎ কাগজের মূল্য বৃদ্ধি, হয়।

৫ টাকা প্রিমিয়াম হইলে ৫০০, টাকা কাগজের মূল্য ৫২৫, টাকা এবং ৫

টাকা ডিসুকাউন্ট হইলে ৪৭৫, টাকা মূল্য হইয়া থাকে, কিন্তু গবর্ণমেন্টের

আবশ্যকমতে লোন খুলিলে অর্থাৎ কোম্পানীর কাগজ প্রকারান্তরে বিক্রয়

করিতে ইচ্ছা করিলে সমান সমান টাকা লইয়া থাকেন।

পুমিয়মের হিসাব
কোম্পানীর কাগজের সুদ তেজ বাজারে বিক্রয়।
ছয় মাহা অন্তর পাওয়া এত সন এত তারিখের এত
যায় ঐ নিয়মের কাগজকে নম্বরের হাফ ইয়ারলি
হাফ ইয়ারলি বলা মায়। ৪০ টাকা সুদের কোম্পানির
(১) ডিস্কাউন্টের হিসাব কাগজ-
প্রণালী বলা যাইতেছে। ১ কেতা ৫০০০ টাকা
এত সন এত তারিখের এত সূদ ইস্তক এত নাগাইদ
নম্বরের হাফ ইয়ারলি ৪, টাকা এত পর্যন্ত ৩ মাহার
সুদের কোম্পানীর কাগজ কাত ৫, টাকা

১ কেতা ৫০০, টাকা ৫০৪ টাকা
সুদ ইস্তক এত নাগাইদ এত সুদের ডিউ হইতে আরো
পৰ্য্যন্ত ৩ তিন মাহার ৩ মাহার বাকী আছে

৫ টাকা এ কারণ সুদের পুমিয়াম
৫০৫ টাকা ধরা হইবেক না

বাদ ডিঙ্কাউণ্ট শত করা পুমিয়াম শতকরা
৫, হিসাবে ২৫।০ ৫, টাকার হিসাবে ২৫, টাকা

৪৭৯৭০ টাকা ৫৩০, টাকা
মূল্য স্থির হইল । মূল্য স্থির হইল।

৭ু-

৬ ২



জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব ।১৫০

বিবিধ হিসাব –

শাল, বা সেগুণ কাষ্ঠের কড়ি নানা মত হইয়া থাকে অর্থাৎ কোন কাষ্ঠ ৭৫
সাত, পাঁচ আর কোন কাষ্ঠ ৮া৬ আট, ছয় আর কোন কাষ্ঠ ৮।১০ আট,

দশ ইঞ্চী মোটা। যাহার যেমত আবশ্যক তাহাই বাজারে পাওয়া যায় ।
এক হাতের মূল্য করিতে হইলে কাষ্ঠের উর্দ্ধ এবং চণ্ডড়া মাপ করিয়া

উভয় ইঞ্চীতে পূরণ মতে প্রতি ইঞ্চী যত কড়ার দর হয় তাহা ঐ পূরণ ইঞ্চীর
সহিত গুণ করিয়া এক ফুটের মূল্য অবধারিত করিতে হয় ঐ অবধারিত
মূল্যকে দেড় গুণ করিলে এক হাতের মূল্য স্থির হইয়া থাকে

প্রশ্ন।

ল্যউর্দ্ধব ৮ আট ইঞ্চি আর চণ্ডড়া ৬ ছয় ইঞ্চি উহার এক হাত কাষ্ঠের ;
কৃত হইবে ?

উত্তর
উর্দ্ধ-৮ ইঞ্চি
চওড়া-৬ ইঞ্চিগুণ ফল আট কে ৬ ছয় গুণ করাতে ৪৮ ইঞ্চি, দর প্রতি ইঞ্চি ৩ণ কড়া

হিসাবে ঐ ৪৮ কে ৪৮ ২ ১৫ গুণ করাতে ৭২০ কড়াতে ॥৹ আনা, এক
ফুটের মূল্য উহার ১॥ দেড় গুণ, এক হাতের মূল্য ৵৴ ১০ সাড়ে তের আনা
অর্থাৎ ১৷০ দেড় ফুটে ১ হাত হয় তাহার মূল্য অবধারিত হইল।

বরগা নানা প্রকার মাপের ১।৮২, ২৷৩, ও ৩৷৪, ইঞ্চি মোটা । তদভিন্ন যে
যেনন ফরমাইস দেয় কাষ্ঠওয়ালারা তাহাই দিতে পারে। বরগার ২০০ হাতে

এক কুড়ি হয় ঐ এক কুড়ির মূল্য বরগা বিশেষে ২৫।৩০।৩২।৩৫।৪০ টাকা
বা সময়ে সময়ে অধিক হইয়া থাকে

প্রশ্ন।
২ ইঞ্চি উর্দ্ধ ৩ ইঞ্চি চণ্ডড়া বরগার যদি ২৫, টাকা কুড়ি হয় তবে তাহার

২৭ হাত বরগার মূল্য কত হইবে ?

উত্তর।২৫, টাকাকে ২০০ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক ভাগ এক হাতের
মূল্য হইয়া থাকে। ২৫, টাকাকে উপরে রাখিয়া ২০০ শত দিয়া হরণ কর

দেখা যায় টাকা খাইবেক না তবে আনার কড়ি কর ২০০ পোনে যদি

১২৷৷০ টাকা হইল তবে ৵৹ আনা খাওয়াইলে ২৫, মিলন হইয়া যায়; যদি
এক হাতের মূল্য ঐ ৵০ আনা স্থির হইল তবে ঐ ২৭ হাতের মূল্য

২৭ ২২-৫৪ আনা ৩৶০ আনা।



বিবিধ হিসাব । ১৫১

কাপড়় বা বনাৎ গজের মাপের প্রণালী,-তিন বু্তলে এক গিরে, আট
গিরেতে এক হাত, ২ হাতে বা ষোল গিরেতে এক গজ অবধারিত আছে
কিন্তু সকল মনুষ্যের হস্ত সমান নহে। যে হস্ত আঠার ইঞ্চি পরিমাণ
তাহার ২। হাতে গজসই হইয়া থাকে, গজের মূল্য যত হয় তাহার ষোল

অংশের এক অংশ এক গিরের মূল্য হইয়া থাকে

প্রশ্ন—
বনাতের প্রতি গজের মূল্য যদি ৬, টাকা হয় তবে ৪ চারি গজ ৫ পাঁচ

গিরে বনাতের মূল্য কত হইবেক?

উত্তর-
প্রথম ৪ গজের মূল্য ৪ ২ ৬ গুণ -২৪০ টাকা ।
এক গিরের মূল্য অবধারিত করিতে ৬, টাকাকে ষোল অংশ করিলে

প্রতি গিরের মূল্য ৷৶৹ আনা হয় উহাকে ৫ গুণ করাতে।
১৭৶০

২৫৮৶০মূল্য

রাম, শ্যামের নিকট হইতে ৩৮৭ ১, টাকা বাজার করিবার কারণ লইয়া

ছিলেন তাহার চুম্বক হিসাব-

একসাই খরচ সন ১২৮১ সাল ২৬ জের ২৮৩ ১।৩৴০
অগ্রহাযণ বিঃ হিসাব কোম্পানীর কাগজ
শুথা দধি ৪৭৯৮০২৷৷৶০ ১ কেতা ৫০০ মূল্য
রেশম ১।০ ৫৩০,দফে ১ কেতা
গাভি ৯৴১০ঘৃত ২১ শাল কাষ্ঠ
মহিষের ঘৃত ৩৶০বরগা
সন্দেস ১০২০ ২৫৭৮০বনাৎ
চিনি ৩২৷৶৩৭০ [৷৴৬১০মুটে ভাড়া
নীল ২৭২২৷৷০
সোণা ১।৴১৭৷০ ৩৮৭২, টাকা
হৈমন্তিক ধান্য ৩৭।০ মূল টাকার সহিত মিলন হইল।

২৮৩ ১॥৴৩1৴০

দ্রব্য বিশেষে স্থানে স্থানে, ক্রয় বিক্রয়ের প্রণালী যেৰূপ চলিত আছে

তাহার কিয়দংশ বলা যাইতেছে।

(১) (২১

কাচা শুপারি ক্রয় বিক্রয় করিতেছেনভুরশটে তামাক ৬০২ টাকার
ওজনে যে সের, তাহার ৬০ সেরে হইলে ৵১২৷০ দশ বুড়ি দশটাতে

১০ এক মোন হইয়া থাকে । ক কুড়ি হইয়া থাকে।



জমীদারী মহাজনী ও বাজর হিসাব ।১৫২

(৫)(৩)
হাটে বাজারে পাকা অনু খরিযদক্ষিণ অঞ্চলে অর্থাৎ মণ্ডল-

করিতে হইলে অনেক দেশে ১০৪ট।ঘাট পরগণার কোন২ গ্রামে কই
অমুতে ১০০ এক শত গণনা হইয়ামৎস্য ২৫টাতে, কোন২ স্থলে

থাকে।২২টাতে এক কুড়ি অবধারিত হয়।
(৪)

পান ৬ গণ্ডায় গোচ ও ৮
গণ্ডায় গোচ, এই দুই প্রকার অব-
ধারিত আছে। ৬ গণ্ডা গোচের ১২

গোচে যে প্রকারে ১ কোনা হইয়া

থাকে ৮ গণ্ডা গোচের নয় গোচে
তাহাই হয়।

কাঁঠালী রম্ভা অনেক অনেক হাটে ও বাজারে ২২।০ গণ্ডাতে ৴৹ পোন
ধরা হয়।

সম্পূর্ণ


