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অনতিক তিনতি বাক্কে উত্তর দাও। (প্রতিতি প্রক্ের মান ২) 

1. কে 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংকরজি অনুবাদ েকরন এবং োর নাকে এজট প্রোজিত 
হয়? 

2. আধুজনে ইজতহাসচচপায় র্জরকবকির ইজতহাস গুরুত্বরূ্ণপ কেন? 
3. জিজটি িাসন প্রজতষ্ঠার রূ্কবপ ভারকতর জিক্ষা বযবস্থা জেরূর্ জিল? 
4. র্াশ্চাতয জিক্ষার দাজবকত রােকোহন রাকয়র  (১৮৩০ জরঃ) র্ত্র সম্পকেপ জে িান? 
5. ক্রেজনম্ন র্জরশ্রুত নীজত বা 'চুুঁইকয় র্ডা নীজত' েী? 
6. িাতীয়তাবাদ জবস্তাকর কেলা জেভাকব সাহায্য েকর? 
7. অযানাল সু্কল েী? 
8. কে, জে উকেকিয ক াটপ উইজলয়াে প্রজতষ্ঠা েকরন? 
9. স্থানীয় ইজতহাস চচপা িরুরী কেন? 
10. করলর্কের প্রসার এে-এে কদকি এে এে রেে প্রভাব ক কলকি—এেন উদাহরণ 

দাও? 
11. ঐজতহাজসে উর্াদান জহকসকব জচজি র্কত্রর গুরুত্ব েী? 
12. কেেকল জেজনট-এ েী বলা হয়? 
13. কোন এেজট িহকরর ইজতহাস, ইজতহাকসর কোন কোন জদে উকমাচন েকর? 
14. বাংলায় র্শ্চাতয জিক্ষার প্রসাকর কেজভে কহয়াকরর ভূজেো েী জিল? 
15. বাোকবাজধনী র্জত্রো কেন প্রোজিত হয়? 
16. েধুসূদন গুপ্ত স্মরণীয় কেন? 
17. নারীসোকির ইজতহাসচচপার কক্ষকত্র উকেেকয্াগ্য দুজট গ্রকের নাে কলে। 
18. জিজটি সরোর কেন ১৮৯৮ জরস্টাকে 'কসােপ্রোি' সােজয়ের্কত্রর প্রোি বন্ধ েকর 

কদয়? 
19. িহ্মসোি প্রজতষ্ঠার উকেিয েী জিল? 
20. 'জহনু্দ কর্জিয়ট' র্জত্রোর অনযতে উকেিয েী জিল? 
21. আিাকরা িতেকে কেন 'অন্ধোর যু্গ্' বলা হয়? 
22. জবধবাজববাহ আইন প্রবতপকনর কক্ষকত্র জবদযাসাগ্করর ভূজেো কলকো। 
23. জিক্ষাকক্ষকত্র ১৮১৩ জরঃ সনদ আইকনর গুরুত্ব েী জিল? 



24. জহরানােকে 'োঙাল জহরানাে বলা হয় কেন? 
25. সৃ্মজতেো অেবা আত্মিীবনী কে জেভাকব আধুজনে ভারকতর ইজতহাসচচপার 

উর্াদানরূকর্ বযবহার েরা হয়? 
26. রােকোহন রায় ও ইয়ং কবঙ্গল দকলর সোিসংস্কার আকন্দালকনর লকক্ষযর েকধয 

র্ােপেয কোোয়? 
27. 'েুকদতা' োকে বকল? 
28. কোল জবকরাকহর প্রধান োরণ গুজল েী জিল? 
29. ইলবাটপ জবল েী? 
30. জদগ্ম্বর জবশ্বাস ও জবষু্ণচরণ জবশ্বাস কে জিকলন? 
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31. জবপ্লব বলকত েী কবাঝায়? 
32.  রাজি আকন্দালন জে ধেপীয় রু্নিপাগ্রকণর আকন্দালন? 
33. ঔর্জনকবজিে ভারকত েৃষে ও উর্িাজত জবকরাহ গুজলর প্রধান োরণ েী জিল? 
34. 'অস্ত্র আইন' (১৮৭৮ জরঃ)-এর জবরুকে ভারত সভার আকন্দালকনর র্জরচয় দাও। 
35. েুন্ডা জবকরাকহর প্রধান লক্ষয েী জিল? 
36. বালাকোকটর যু্ে েকব, োকদর েকধয হকয়জিল? এই যু্কে র্জরণজত জে হকয়জিল? 
37. র্াশ্চাতয জিক্ষা দুজট সু ল বণপনা েকরা। 
38. 'দাদনী' বা 'রায়জত' বলকত েী কবাকঝা? 
39. কোন কোন অঞ্চল জনকয় িঙ্গলেহল অঞ্চল গ্জিত? অেবা, 'িঙ্গলেহল' বলকত জে 

কবাকঝা? 
40. েহারানী ক াষণার্কত্রর দুজট উকেেকয্াগ্য ক াষণার উকেে েকরা। 
41. কেনা রাে ও কবচারাে বলকত েী কবাকঝা? 
42. ইনজ ল্ট রাইক ল-এর কটাটার  টনাজট েী? অেবা, ১৮৫৭ জরঃ জবকরাকহর (জসর্াহী 

জবকরাকহর) প্রতযক্ষ োরণ জে জিল? 
43. জবদযাসাগ্র 'নারীজিক্ষা ভান্ডার' গ্িন েকরজিকলন কেন? 
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44. কে, েকব জবশ্বভারতী জবশ্বজবদযালয় প্রজতষ্ঠা েকরন? এই জবদযালকয় কোন কোন জবষয় 
র্ডাকনা হয়? 

45. রবীন্দ্রনাকের েকত জবশ্বজবদযালকয়র উকেিয বা োি েী? 
46. সন্ন্যাসী- জের জবকরাহ কেন সং জটত হয়? এই জবকরাকহর এেিন কনত্রীর নাে 

কলকো? 
47. কে, েকব  রওয়ােপ ব্লে গ্িন েকরন? 
48. িাতীয় সকেলন (১৮৮৩ জরঃ) েী? 
49. ইলবাটপ জবল জবকরাধী আকন্দালন বা 'কশ্বত জবপ্লব' েী? 
50. ভাগ্নাজেজহর োি স্মরণীয় কেন? 
51. ভারকত িাতীয়তাবাদ জবোকি 'কগ্ারা' উর্নযাকসর অবদান কলকো। 
52. প্রেে কে, েকব, কোোয় আধুজনে েুরণয্ন্ত্র প্রজতষ্ঠা েকরন? 
53. িাতীয় জিক্ষা বলকত েী কবাকঝা? 
54. ভারত সভা প্রজতষ্ঠার প্রধান দুজট উকেিয কলকো। 
55. োরা, েকব েলোতা জবজ্ঞান েকলি প্রজতষ্ঠা েকরন? 
56. ঊজনি িতকের জিতীয়াধপকে সভাসজেজতর যু্গ্ বলা হয় কেন? 
57. উইজলয়াে কেজর কে জিকলন? 
58. জবদযাসাগ্করর 'বণপর্জরচয়' প্রোজিত হওয়ার আকগ্ িার্াোনা কেকে প্রোজিত জিশু 

জিক্ষা জবষয়ে েকয়েজট বাংলা গ্রকের নাে কলকো। 
59. জবকরাকহর প্রধান দুজট ববজিষ্ট্য েী? 
60. ঊজনি িতকের িাতীয়তাকবাধ িাগ্রকণ সাজহতয ও জচত্রজিকের ভূজেোর দুজট ববজিষ্ট্য 

কলকো। 
61. 'বটতলার প্রোিনা' বলকত জে কবাঝ? 
62. ভারকতর েজেউজনস্ট র্াজটপকে 'জিি' বলা হয় কেন? 
63. েুন্ডা জবকরাকহর প্রধান লক্ষয েী জিল? 
64. সযার স্টযাক ােপ জক্রর্স-কে েী উকেকিয ভারকত র্ািাকনা হয়? 
65. বঙ্গভঙ্গ-জবকরাধী আকন্দালকন বাংলার শ্রজেে-েিুরকদর অংিগ্রহকণর দুজট উদাহরণ 

দাও? 



66. কচৌজরকচৌরার  টনাজট েী? 
67. অজহংস অসহকয্াগ্ আকন্দালকনর দুজট শ্রজেে ধেপ কটর নাে উকেে েকরা। 
68. েকব োকদর উকদযাকগ্ কলবার স্বরাি র্াজটপ অব দয ইজন্ডয়ান নযািনাল েংকগ্রস দলজট 

প্রজতজষ্ঠত হয়? 
69. বাবা রােচন্দ্র কে জিকলন? 
70. ভারতিাকডা আকন্দালকনর সেয় কোন কোন স্থাকন বযার্ে শ্রজেে ধেপ ট হয়? 
71. গ্গ্কনন্দ্রনাে িােুর জেভাকব ঔর্জনকবজিে সোকির সোকলাচনা েকরজিকলন? 
72. েকব, কোন  টনার  কল গ্ান্ধীিী অজহংস অসহকয্াগ্ আকন্দালন প্রতযাহার েকরন? 
73. োকদর জনকয় জেরাট ষডয্ন্ত্র োেলা শুরু হয়? 
74. েহাত্মা গ্ান্ধীর কনতৃকত্ব এবং িাতীয় েংকগ্রকসর র্জরচালনায় গুরুত্বরূ্ণপ আকন্দালন 

গুজল জে জিল? 
75. স্বাধীনতা লাকভর রূ্কবপ ২৬-কি িানুয়াজর জদনজটর গুরুত্ব েী জিল? 
76. আিাদ জহন্দ কসনাকদর জবচারকে কেন্দ্র েকর েলোতায় জেরূর্ িাত্র আকন্দালন গ্কড 

উকিজিল? 
77. কোর্লা জবকরাহ েী? 
78. 'এো' আকন্দালন শুরু হয় কেন? 
79. ভারত িাকডা আকন্দালকনর সেয় বাংলার েৃষে জবকরাহ েীরূর্ জিল? 
80. বাবা রােচন্দ্র কে জিকলন? 
81. জত্ররু্জর েংকগ্রকসর গুরুত্ব েী জিল? 
82. ইজন্ডকর্কন্ডন্ট কলবার র্াজটপ গ্কড ওিার প্রেৃত উকেিয েী জিল? 
83. িাতীয় েংকগ্রকসর হজররু্রা অজধকবিকনর গুরুত্ব েী? 
84. বুজডবালাকের যু্ে সম্পকেপ জে িান? 
85. কতকলঙ্গানা জবকরাহ কেন জবেযাত? 
86. োেজর ষডয্ন্ত্র োেলা েী? 
87. র্জি শ্রীরােুলু কে জিকলন? 
88. কে, েকব 'জি-ভাষা নীজত' গ্রহণ েকরন? 
89. অজলন্দ যু্ে েী? 



90. বীণা দাস জবেযাত কেন? 
91. সৃ্মজতেো জেভাকব উিাস্তু সেসযার ইজতহাস রচনার উর্াদান জহসাকব বযবহার েরা 

য্ায়? 
92. সম্প্রদাজয়ে বাকটায়ারা নীজতকত েী বলা হকয়কি? 
93. অজহংস অসহকয্াগ্ আকন্দালকন অংিগ্রহণোরী িাত্রকদর উকদযাগ্ কেেন জিল? 
94. তাম্রজলপ্ত িাতীয় সরোর েী েী উকদযাগ্ জনকয়জিল? 
95. কোন র্জরজস্থজতকত রু্না চুজি (১৯৩২জরঃ) স্বাক্ষজরত হয়? 
96. 'ভারকতর স্বাধীনতা আইন' েকব র্াস হয়? এই আইকনর দুজট ধারা উকেে েকরা। 
97. েলোতায় োকদর কনতৃকত্ব 'প্রতযক্ষ সংগ্রাে' সং জটত হয়? 
98. 'আজন্ট সােুপলার কসাসাইজট' প্রজতষ্ঠার উকেিয জে জিল? 
99. 'কদিীয় রািয' বলকত েী কবাকঝা? 
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100. 'সরোজর ভাষা আইন'-এর দুজট উকেেকয্াগ্য ধারা উকেে েকরা। 
101. উিাস্তু জিজবর েী? 
102. ১৯৫০ জরস্টাকে কেন 'কনকহরু-জলয়ােৎ চুজি' স্বাক্ষর হকয়জিল? 
103. স্বাধীন ভারতবকষপর সরোকরর কদিীয় রািযগুজল সম্পকেপ নীজত জে জিল? 
104. জদজে চুজি েী? 
105. েী র্জরজস্থজতকত োশ্মীকরর রািা হজর জসং ভারতভুজির দজলকল স্বাক্ষর েকরন? 

অেবা, োশ্মীর জেভাকব ভারতভুি হয়? 
106. ১৯৪৬ জরঃ র্রবতপী সেকয় কদিীয় রািাগুজলকে জনকয় যু্িরাষ্ট্র গ্িকনর র্জরেেনা জে 

জিল? 
 

অনতিক সাি-আিতি বাক্কে উত্তর দাও। (প্রতিতি প্রক্ের মান ৪) 

1. আধুজনে ভারকতর ইজতহাস রচনার উর্াদান জহকসকব রু্জলি ও কগ্াকয়ন্দাবাজহনীর 
ভূজেো এবং তার বযবহাকরর র্েজত আকলাচনা েকরা। 
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2. সম্প্রজতোকল কেলাধুলা ও কেলাধুলার ইজতহাসচচপা জেভাকব িনজপ্রয় হকয় উকিকি? 
3. জচজেৎসাজবদযাচচপার ইজতহাকস কেজেকেল েকলকির অবদান আকলাচনা েকরা। 
4. ইজতহাকসর উর্াদানরূকর্ 'বঙ্গদিপন' এবং 'কসােপ্রোি' র্জত্রো দুজটর েূলযায়ন 

েকরা। 
5. উচ্চজিক্ষার জবোকি েলোতা জবশ্বজবদযালকয়র অবদান আকলাচনা েকরা। 
6. ভারকত ইংকরজি জিক্ষার প্রসাকর জবকদিীকদর বযজিগ্ত ও জরস্টান জেিনারীকদর 

উকদযাকগ্র উকেে েকরা। 
7. আধুজনে ভারকতর ইজতহাসচচপার প্রধান উর্াদান গুজল েী? 
8. হুকতাে র্যাুঁচার নেিা গ্রকে উজনি িতকের বাংলার সোকির জে প্রজত লন লক্ষয 

েরা য্ায়? 
9. উকের কেসর্যাচ (১৮৪৫ জরঃ) সম্পকেপ েী িাকনা? 
10. আধুজনে ভারকতর ইজতহাকসর উর্াদান জহকসকব জবজভন্ন্ আত্মিীবনী ও 

সৃ্মজতেোেূলে রচনা সম্পকেপ আকলাচনা েকরা। 
11. বাংলার সোি সংস্কাকরর কক্ষকত্র জেকরাজিও-র কনতৃত্বাধীন 'নবযবঙ্গ কগ্াষ্ঠী' বা 'ইয়ং 

কবঙ্গল কগ্াষ্ঠ'র োয্পাবজল েূলযায়ন েকরা। 
12. িাতীয় জিক্ষা র্জরষদ-এর উকদযাগ্ এবং িাতীয় জিক্ষার প্রসার কেন বযেপ হয়? 
13. আনন্দেি উর্নযাসজট জেভাকব িাতীয়তাবাদী কচতনা জবস্তাকর সহায়তা েকরজিল? 
14. সাুঁওতাল জবকরাকহর োরন েী জিল? 
15. বঙ্গভাষা প্রোজিো সভা সম্পকেপ সংকক্ষকর্ আকলাচনা েকরা। অেবা, বঙ্গভাষা 

প্রোজিো সভা-কে প্রেে রািননজতে প্রজতষ্ঠান বলা হয় কেন? 
16. রবীন্দ্রনাে িােুকরর জিক্ষাভাবনায় োনুষ সম্পকেপ জে দৃজষ্ট্ভজঙ্গ জিল? 
17. নীল জবকরাকহর জরস্টান জেিনারীকদর ভূজেো েীরূর্ জিল? 
18. উজনি িতকে ভারতীয় িাতীয়তাকবাকধর জবোকির কক্ষকত্র কোন জবষয়গুজল গুরুত্বরূ্ণপ 

ভূজেো রাকে? 
19. বাংলায় ওয়াহাজব আকন্দালকনর চজরত্র বা প্রেৃজত জবকেষণ েকরা। 
20. অজহংস অসহকয্াগ্ আকন্দালন র্কবপ (১৯২০-২২ জরঃ) বাংলায় েৃষে আকন্দালকনর 

র্জরচয় দাও। 



21. জবকরাহ, অভুযত্থান ও জবপ্লকবর েকধয তুলনােূলে আকলাচনা েকরা। 
22. রবীন্দ্রনাে িােুকরর জিক্ষা ভাবনায় প্রেৃজত ও র্জরকবকির েী ভূজেো জিল? 
23. েহারানীর ক াষণার্কত্রর ঐজতহাজসে তাৎর্য্প েী? 
24. বাংলায় গ্ণজিক্ষার প্রসাকরর কক্ষকত্র শ্রীরােরু্র জেিকনর িার্াোনার েী ভূজেো জিল? 
25. ১৮৫৭ জরস্টাকের জবকরাকহর চজরত্র ও প্রেৃজত সম্পকেপ সংকক্ষকর্ আকলাচনা েকরা। 
26. জটো কলকোঃ জেরাট ষডয্ন্ত্র োেলা (১৯২৯-৩৩ জরঃ)। 
27. ভারতিাকডা আকন্দালকনর (১৯৪২জরঃ) সংজক্ষপ্ত র্জরচয় দাও? 
28. িাতীয় জিক্ষা র্জরষদ এর উকদযাগ্ এবং িাতীয় জিক্ষার প্রসার কেন বযেপ হয়? 
29. আইন অোনয আকন্দালকনর (১৯৩০জরঃ) সংজক্ষপ্ত র্জরচয় দাও। 
30. টীো কলেঃ জেষান সভা/ জনজেল ভারত জেষান সভা। 
31. ভারকতর বাের্েী আকন্দালকন োনকবন্দ্রনাে রাকয়র ভূজেো েী জিল? 
32. ভারত িাকডা আকন্দালকন েৃষে ও শ্রজেে কশ্রণীর অংিগ্রহণ জেরূর্ জিল? 
33. জবপ্লবী আকন্দালকন আিাদ জহন্দ ক ৌকির নারী বাজহনীর ভূজেো েী জিল? অেবা, 

জবপ্লবী আকন্দালকন লক্ষ্মী সায়গ্কলর ভূজেো জে জিল? 
34. বঙ্গভঙ্গ-জবকরাধী আকন্দালকন িাত্রকদর অংিগ্রহণ জেরূকর্ প্রজতভাত হকয়জিল? 
35. বাংলার জবপ্লবী আকন্দালকন প্রীজতলতা ওয়াকেদাকরর অবদান সম্পকেপ আকলাচনা 

েকরা। অেবা, ইজতহাকস প্রীজতলতা ওয়াকেদার স্মরণীয় কেন? 
36. বঙ্গভঙ্গ আকন্দালকন বাংলার নারী সোি জেরূর্ অংিগ্রহণ েকরজিল? 
37. টীো কলকোঃ আজলরু্র কবাোর োেলা। 
38. সোি সংস্কাকর কিযাজতরাও  ুকলর অবদান েী জিল? 
39. বঙ্গভঙ্গ-জবকরাধী আকন্দালন র্কবপ (১৯০৫-১১জরঃ) িাত্র আকন্দালকনর র্জরচয় দাও। 
40. জবপ্লবী আকন্দালকন কু্ষজদরাকের অবদান জে জিল? অেবা, ভারকতর ইজতহাকস কু্ষজদরাে 

বসু স্মরণীয় কেন? 
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41. জেষানসভা প্রজতষ্ঠার প্রধান উকেিয েী জিল? 
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42. টীো কলকোঃ লাকহার ষডয্ন্ত্র োেলা (১৯১৫জরঃ) 
43. েতুয়া আকন্দালকনর সূচনা জেভাকব হকয়জিল? 
44. ১৯৪৭ জরস্টাকে কদিভাকগ্র প্রভাব সম্পকেপ আকলাচনা েকরা। 
45. কনৌজবকরাকহর োরণ ও গুরুত্ব কলকো। 
46. সূয্পকসন ইজতহাকস স্মরণীয় কেন? 
47. স্বাধীনতা লাকভর সেয় োশ্মীর সেসযা জেভাকব সৃজষ্ট্ হকয়জিল? 

 
অনতিক পক্নরতি বাক্কে উত্তর দাও। (প্রতিতি প্রক্ের মান ৮) 

1. উজনি িতকে নারীজিক্ষা জবস্তাকর জরংেওয়াটার কবেুন েী ভূজেো গ্রহণ েকরজিকলন? 
2. উজনি িতকে বাংলা তো ভারকত সোি ও ধেপ সংস্কাকর রািা রােকোহন রাকয়র 

ভূজেো আকলাচনা েকরা। 
3. স্বােী জবকবোনকন্দর ধেপসংস্কাকরর আদিপ বা নবয কবদান্ত বযােযা েকরা। 
4. উজনি িতকে 'বাংলার নবিাগ্রণ' বলকত েী কবাকঝা? এই নবিাগ্রকণর চজরত্র বা 

প্রেৃজত সম্পকেপ আকলাচনা েকরা। 
5. নীলজবকরাহ  কটজিল কেন? এই জবকরাকহর ববজিষ্ট্য জবকেষণ েকরা। 
6. জিজটি িাসনোকল ভারকতর সং জটত জবজভন্ন্ েৃষে ও উর্িাজত জবকরাকহর প্রধান 

োরণ গুজল েী জিল? 
7. রংরু্র জবকরাকহর (১৭৮৩ জরস্টাে) োরণ, জবস্তার ও গুরুত্ব সম্পকেপ আকলাচনা 

েকরা। 
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8. জবি িতকে ভারকতর শ্রজেে আকন্দালকনর অগ্রগ্জতর জববরণ দাও। 
9. িাতীয় জিক্ষা র্জরষদ সম্পকেপ আকলাচনা েকরা। 
10. জবি িতকে ভারকত েৃষে আকন্দালকনর অগ্রগ্জতর র্জরচয় দাও। 
11. বাংলায় সিস্ত্র জবপ্লবী আকন্দালকনর জববরণ দাও । 
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12. স্বাধীনতা লাকভর র্র কদিীয় রািযগুজলর সম্পকেপ ভারত জেরূর্ নীজত বা উকদযাগ্ 
গ্রহণ েকর? 

13. কদিভাগ্—র্রবতপী সেকয় ভারকতর উিাস্তু সেসযার কক্ষকত্র দুই ধরকনর নীজত জিল 
কেন? 

14. উিাস্তু সেসযার সোধাকন ভারত সরোকরর উকদযাকগ্র জবকেষণ েকরা। 
15. দজলত আকন্দালকনর োরণ েী জিল? 
16. হায়রাবাকদর ভারতভুজি সম্পকেপ আকলাচনা েকরা। 
17. োনজচত্রঃ 

১. সন্ন্যাসী- জর জবকরাকহর এলাো। 
২. ১৮৫৭-র জবকরাকহর এেজট কেন্দ্র—এলাহাবাদ, জেরাট, র্াটনা, িব্বলরু্র। 
৩. অসহকয্াগ্ আকন্দালকনর কেন্দ্র—েলোতা, কবাকম্ব, োনরু্র। 
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