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সংতিপ্ত উত্তর ধর্মী প্রশ্ন 

1. 'শ্বেতাঙ্গদদর শ্ব াঝা'  লদত কী শ্ব াঝাদনা হয়? 
2. 'হ সন-দলললন তত্ত্ব'  লদত কী শ্ব াঝ? 
3. ললি প ুঁলি কাদক  দল? 
4. লিল্প ল প্ল  স বপ্রথম শ্বকাথায় শুরু হদয়লিল? 
5.  র্বব ষময নীলত শ্বকান শ্বদদি  ল ৎ হয়? 
6. শ্বক ঝদ়ের অন্তলরদপর নামকরর্ কদরন উত্তমািা অন্তরীপ? 
7. লহলফারল িং এর  ইলির নাম শ্বলদ া। 
8. কানা ায় কারা উপলনদ ি স্থাপন কদরলিল? 
9. 'িাতী ও িালত ব ষময' ধারর্ালি শ্বকান শ্বেদে সদঙ্গ য ক্ত লিল? 
10. মাদকবনিাইল াদ কী? 
11. কযাদেন ক ক শ্বকান শ্বকান শ্বদি আল ষ্কার কদরন? 
12. উপলনদ ি কাদক  দল? 
13. শ্ব ৌদ াললক আল ষ্কাদরর ফলাফল শ্বলদ া? 
14. দলের্ আলিকার লিলিি উপলনদ ি গুললর নাম শ্বল । 
15. নয়া উপলনদ ি াদ কী? 
16. শ্বকান মালকবন স বপ্রথম িাপাদন পদাপবর্ কদরন? 
17. শ্বদিীয়  াষায় সিং াদপে আইন কত লিস্টাদে শ্বকান  ়েলাি পাস কদরন? 
18. 'দস্তক' কী? 
19. পলািীর ল ণ্ঠন  লদত কী শ্ব াদঝা? 
20. শ্বকান ইউদরাপীয় শ্বদি চীদনর সদঙ্গ প্রথম  য সালয়ক সম্পকব  দ়ে ত দললিল? 
21. শ্বক কদ  ল ধ া ল  াহ আইন পাস কদরন? 
22. স্বামী ল দ কানদের শ্বল া দ লি গ্রদের নাম শ্বল ? 
23. শ্বকা  কনবওয়াললস কী? 
24. 'কাও তাও' প্রথা কী? 
25. চীদনর রুদ্ধদ্বার নীলত কী লিল? 
26. শ্বক কদ  এ িং কার ল রুদদ্ধ লদ্বতীয় ল প্লদ র  াক শ্বদন? 
27. ৪ -দম আদোলন  লদত কী শ্ব াঝায়? 
28. চ লক্ত দ্ধ শ্রলমক  লদত কী শ্ব াঝ? 
29. শ্বক কদ   ারদতর প্রথম   নবর শ্বিনাদরল য ক্ত হন? 
30. লিলিি  ারদত চািবার অযাক্ট  া সনদ আইন গুলল কী কী? 
31. কদ  কার উদদযাদ  কলকাতা মাদ্রাস প্রলতলিত হয়? 
32. 'ন ল ধান' লক? শ্বক, কদ  এই নীলত শ্ব াষর্া কদরন? 
33. কদ  কাদদর মদধয 'প না চ লক্ত' স্বােলরত হয়? এই চ লক্তদত কী লসদ্ধান্ত শ্বনওয়া হয়? 
34. উ  -এর শ্ব সপযাচ কী? 
35. লাদহারর সলি কদ  কাদদর মদধয স্বােলরত হয়? 
36. উপলনদ লিক  ারদতর লনলরদ  'আইদনর িাসন'  লদত লক শ্ব াদঝা? 



37.  যারালি  য স্থা কাদক  দল? 
38. অিকূপ হতযা কী? 
39.  াইয়াচারী  দো স্ত  লদত কী শ্ব াঝ? 
40. লপদির  ারত িাসন আইদনর দ লি গুরুত্ব উদে  কদরা? 
41. আলল ়ে অযািংদলা ওলরদয়িাল কদলি কদ  প্রলতলিত হয়? 
42. শ্বক, কদ  এ িং শ্বকাথায়? শ্ব ঙ্গল শ্বকলমকযাল এন্ড ফামবালসউলিকযাল ওয়াকবস প্রলতিা কদরন? 
43. দললত কাদদর  লা হয়? 
44.  ারতীয়রা সাইমন কলমিন  িবন কদরলিল শ্বকন? 
45. ১৯৩৫ লিস্টাদে  ারত িাসন আইদনর দ লি দ লি উদে  কদরা। 
46. মাদলব-লমদিা আইদনর দ লি ত্রুলি উদে  কদরা। 
47. রাওলাি আইন প্র তবদনর দ লি কারর্ উদে  কদরা। 
48. লসমলা শ্ব প দিিন কী? 
49. স্বত্বল দলাপ নীলত কী? 
50. স্বত্বল দলাপ নীলতর দ লি প্রধান িতব উদে  কদরা। 
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51. ১৯৩২ লিস্টাদে প না চ লক্ত শ্বকন হদয়লিল? 
52. শ্বকান অঞ্চল ' ািংলার  ালন্ড' নাদম পলরলচত? 
53. রাওলাি কলমিন কী? 
54. ইল ািব ল ল কী? 
55.  ািীিী শ্বকন অসহদযা  আদোলন প্রতযাহার কদরন? 
56. ১৯১৬ সাদলর ল দনৌ কিংদগ্রদসর গুরুত্ব কী লিল? 
57. কার শ্বনতৃদত্ব ঝাুঁলস শ্বরলিদমি বতলর হয়? 
58. 'এলিয়া এলিয়া াসীর িনয'—এই শ্বলা ান শ্বকান শ্বদদির? 
59. শ্বক কদ  পালব হার াদর শ্ব ামা  ষবর্ কদর? 
60. 'রলিদ আলী লদ স' কী? 
61. ল দয়ত ম লন কী? অথ া, ল দয়ত মলন শ্বক প্রলতিা কদরন? 
62.  ারদতর ইলতহাদসর শ্বপ্রলেদত ১৯৪০ লিস্টাদে আ স্ট শ্ব াষর্া  লদত কী শ্ব াঝ? 
63. মাউি যাদিন পলরকল্পনা কী? 
64.  ারত িাদ়ো আদোলদনর গুরুত্ব শ্বলদ া। 
65. শ্বকান িাহাদি ও কদ  শ্বনৌল দদ্রাহ শুরু হয়? 
66. ওয়াদ ল পলরকল্পনা কী? 
67. লিপস প্রস্তা  কী 
68. শ্বনতালি শ্বকান শ্বকান দ্বীদপর নাম শ্বদন 'িহীদ' ও 'স্বরাি' দ্বীপ? 
69. ইয়াল্টা সদেলন শ্বকন  াকা হয়? 
70. মািবাল পলরকল্পনার উদেিয কী লিল? 
71.  াললবন এয়ারললফি কী? 
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72. স দয়ি সিংকদির আশু কারর্ কী লিল? 
73. শ্বন াদর প্লযান কী? 
74. ঠান্ডা ল়োই এর অ সান কদ   দি? 
75. লফদদল কাদরা শ্বক লিদলন? 
76. ল দয়তলমন লক? 
77. লকন্নাদনর শ্ব ষ্টনী নীলত কী? 
78.   ল ালনন শ্বক লিদলন? 
79. কলমনফমব কাদক  দল? 
80. কদ  কার শ্বনতৃদত্ব দী ব পদযাো (লিং মাচব) সিং লঠত হয়? 
81. ইয়াল্টা সদেলন শ্বকন গুরুত্বপূর্ব লিল? 
82. তৃতীয় ল ে কী? 
83. মহালান ীি মদ ল  লদত কী শ্ব াদঝা? 
84. আলদিলরয়া কদ  কার িাসন শ্বথদক স্বাধীনতা লা  কদর? 
85. শ্ব ন শ্ব ো শ্বক লিদলন? 
86.  ারতীয় পলরকল্পনা কলমিন কদ   লঠত হয়? 
87. পালকস্তান লপপলস পালিব শ্বক প্রলতিা কদরন? 
88. সাকব কী? 
89. তৃতীয় পঞ্চ ালষবকী পলরকল্পনা ফলাফল কী লিল? 
90. শ্বনদহরু মহালান ল ষ মদ ল কী? 
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রচনাধর্মী প্রশ্ন 

1. আধ লনক ইলতহাস লল ন পদ্ধলতর সম্পদকব সিংলেপ্ত আদলাচনা কদরা। 
2. শ্বপিাদারী ইলতহাস  লদত কী শ্ব াঝ? অদপিাদারী ইলতহাদসর সদঙ্গ শ্বপিাদারী ইলতহাদসর পাথবকয কী? 
3. উপলনদ ি াদদর সদঙ্গ সাম্রািয াদদর সম্পকব লনধবারর্ কদরা। 
4. উপলনদ ি াদদর রািবনলতক ল লত্ত সম্পদকব আদলাচনা কদরা। 
5. সাম্রািয াদ কাদক  দল? সাম্রািয াদ উদ্ভদ র কারর্ গুলল শ্বলদ া। 
6. লিলিি িাসনকাদল শ্বরলপথ স্থাপদনর উদেিয কী লিল? 
7. লিলিি িাসনকাদল মধযল ত্ত শ্বশ্রর্ীর সাধারর্ ব লিষ্টয আদলাচনা কদরা। 
8. চীদনর ওপর আদরালপত ল ল ন্ন অসম চ লক্তগুললর পলরচয় দাও। 
9. উপলনদ লিক িাসনকাদল  ারতীয় সমাি ও অথবনীলতদত লিলিি রািস্ব  য স্থার প্র া  সম্পদকব আদলাচনা কদরা। 
10. লিলিি িাসনকাদল প্র লতবত ল ল ন্ন চািবার অযাক্ট  া সনদ আইন গুললর ল  রর্ দাও। 
11. পশ্চাৎ লিোর প্র াদ  চীনা লক াদ    লদ্ধিী ী শ্বশ্রর্ীর উদ্ভ  হয়? চীদনর তাইলপিং ল দদ্রাহ সম্পদকব একলি িীকা শ্বলদ া। 
12. ল িংি িতদক চীন ৪-ঠা শ্বম-র আদোলদনর উত্থান ও গুরুত্ব ল দেষর্ কদরা। চীদনর শ্বসই সময়কার দ লি উদে দযা য 

সিং াদপদের নাম শ্বলদ া। 
13. িাতীয়তা াদ ল কাি ও ন য ারত  ঠদন স্বামী ল দ কানদের  ূলমকা সম্পদকব আদলাচনা কদরা। 
14. লমরাি ষ়েযন্ত্র মামলার শ্বপ্রোপি আদলাচনা কদরা। ওই মামলালির পলরর্লত কী হদয়লিল? 
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15. িাললয়ানওয়ালা া  হতযাকাদের পি ূলম কী লিল? এই হতযাকাদের ল রুদদ্ধ  ারতীয়দদর প্রলতলিয়া কী লিল? 
16. সাম্প্রদালয়ক  াুঁদিায়ারা নীলত কী এ িং এই নীলত প্র তবদনর শ্বপ্রোপি ও মূলনীলতগুললর উদে  কদরা। এই নীলতর কী 

প্রলতলিয়া হদয়লিল? 
17.  ারতীয় অথবনীলতদত প্রথম ল েয দদ্ধর কী প্র া  পদ়েলিল? য দ্ধ পর তবী অথববনলতক সিংকি  ারদতর কৃষকদদর উপর 

কী ধরদনর প্র া  শ্বফদল? 
18. ১৯১৯ লিস্টাদের  ারত িাসন আইদনর পি ূলম  যা যা কদরা। ১৯১৯ লিস্টাদের  ারত িাসন আইদনর মূল ত্রুলিগুলল 

কী লিল? 
19. লদ্বতীয় ল েয দদ্ধর সময়  ািংলায় দ ল বদের কারর্গুলল কী লিল? অথ া, ১৯৪৩ লিঃ  ািংলার 'পঞ্চাদির মন্বন্তর' -এর 

কারর্ কী লিল? 
20.  র্পলরষদ  ঠদনর শ্বপ্রোপি আদলাচনা কর।  র্পলরষদদর দ িন সদদসযর নাম কদরা। 
21. আর  িাতীয়তা াদদর উদেদষর কারর্গুলল কী? প্রথম আর -ইিরাদয়ল য দদ্ধর পলরচয় দাও। 
22. কলমউলনস্ট চীদনর উত্থান আন্তিবালতক রািনীলতদত  া আন্তিবালতক সম্পদকবর ইলতহাদস কত ালন প্র া  শ্বফদলদি তা 

আদলাচনা কদরা। 
23. ঠান্ডা ল়োই কী? এর পি ূলম সম্বদি কী িাদনা? 
24. লকউ া-র শ্বেপর্ার সিংকি সম্পদকব কী িাদনা? এর গুরুত্ব কী লিল? 
25. আদমলরকা য ক্তরাষ্ট্র শ্বকন ল দয়তনাম য দদ্ধ িল়েদয় পদ়ে? এই য দদ্ধ আদমলরকা শ্বকন পরালিত হয়? 
26. শ্বতল কূিনীলতর ওপর আদলাকপাত কদরা। 
27. ইদোদনলিয়ার চূ়োন্ত ম লক্ত সিংগ্রাম ও স্বাধীনতা লা  উদে  কদরা। স্বাধীনতা লাদ র পর তবীকাদল ইদোদনলিয়ার 

ল কাি কমবসূলচ ও িালতসিং ঠদনর পলরচয় দাও। 
28. 'সাকব'  ঠদনর শ্বপ্রোপদি আদলাচনা সাদপদে দলের্ এলিয় রািনীলতদত সাদকবর  ূলমকা মূলযায়ন কদরা। 
29. ল িংি িতদক পৃলথ ীর ল ল ন্ন প্রাদন্ত উপলনদ ি-ল দরাধী আদোলদনর কারর্গুলল আদলাচনা কদরা। 
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