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মিভাগ- ক 
 
১। সমিক উত্তরমি বিজে নাও (প্রামিজসর েনয) 
১) ভারজি ফুিিল বেলার প্রিিতন কজরন - কা) ইংজরেরা, ে) ফরামসরা, গ) ওলন্দােরা, ঘ) ব ািুতমগেরা। 
২) বসামপ্রকাশ  মিকা মেল একমি --ঋ) সসমনক, ে) সাপ্তামহক, গ)  ামিি, ঘ) মামসক  মিকা। ৩) “েীিজনর 
ঝরা ািা" -- গ্রন্থমি হল একমি ক) উ নযাস ে) কািাঘ্ৰদ্ধ গ) েীিমনগ্রন্থ, ঘ) আত্মেীিমন। 
৪) দাদাসাজহি ফালজক যুক্ত মেজলন-- ক) চলমিজি ে) ক্রীডােগজি গ) স্থানীয় ইমিহাস চচতার সাজে। ঘ) 
 মরজিশ ইমিহাস চচতার সজে। 
৫) “মিশ্ব  মরজিশ মদিস?  ামলি হয় -- ক) ৮ োনুয়ারী ে) ৮ মাচত, গ) ৫েুন, ঘ) ২৪ বফব্রুয়ারী। 
৬) ভারিীয়রা আলুর িযিহার মশজেমেল কাজদর কাে বেজক -- ক) ব ািুতমগে, ে) ইংজরে, গ) বমাগল, ঘ) 
ওলন্দাে 
(৭) মিম নচন্দ্র  াল মলজেজেন -- ক) সত্তর িৎসর, ে) েীিনসৃ্মমি, গ) আনন্দমি, ঘ) েীিজনর ঝরা ািা। 
৮) নিমিধ্ান সভা প্রমিষ্ঠা কজরন -- ক) মিজিকানন্দ, ে) দয়ানন্দ সরস্বিী, গ) বকশিচন্দ্র বসন, ঘ) বদজিন্দ্রনাে 
িাকুর। 
৯) সাধ্ারণ েনমশিা কমমমি গমিি হয় -- ক) ১৭১৩, ঘ) ১৮১৬ গ) ১৮১৮, ঘ) ১৮২৩ খ্ীীঃ। ১০) সিীদাহ 
প্রোর অিসান ঘজি – ক) ১৮২০, ে) ১৮২৯, গ) ১৮২২ ) ১৮২৪ খ্ীীঃ। ১১) সিতধ্মত সমন্বজয়র আদশত প্রচার 
কজরন -- ক) মিেয় বগাস্বামী, ে) রামজমাহন রায়, গ) স্বামী মিজিকানন্দ, ঘ) শ্রী শ্রী রামকৃয়  রমহংসজদি। 
১২) গ্রামিািতা প্রকামশকা প্রকামশি হি -- ক) কুমিয়া বেজক, র) যজশার বেজক গ) ঢাকা বেজক, ঘ) রানাঘাি 
বেজক। 
১৩) কমলকািা মিশ্বমিদযালজয় প্রেম মি. এ.  রীিা অনুমষ্ঠি হয়-- ক) ১৮৫৭, ে) ১৮৫৮, গ) ১৮৫৯ ঘ) 
১৮৬০ খ্ীীঃ। 
১৪) কমলকািা বমমিজকল কজলজের প্রেম অধ্যি মেজলন -- ক) িীঃ এম বে ব্রামমল, ে) িা এন ওয়ামলশ, গ) 
িীঃ এইচ. এইচ. গুমিভ, ঘ) িীঃ বে গ্রান্ট। 
১৫) 'বদশপ্রাণ' নাজম  মরমচি মেজলন --ক) সিীশচন্দ্র সামত্ত, ে) অমশ্বনীকুমার দত্ত, গ) িীজরন্দ্রনাে সাসমল, 
ঘ) যিীন্দ্রজমাহন বসনগুপ্ত। (EK24 News) 
১৬) বমা লা মিজরাই হজয়মেল -- ক) মালািার উ কূজল, ে) বকাঙ্কন উ কূজল, গ) বগাদািরী উ িযাকায়, ঘ) 
বিজলোনা অঞ্চজল। 
১৭) ১৮৭৮ এর অরণয আইজন অরণযজক ভাগ করা হয় কমি স্তজর?-- ক) ২, ে) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫ 
১৮) বিাল মিজরাহ বকাোয় অনুমষ্ঠি হয়? ক) বমদমন ুজর, (ঘ) বোিনাগ ুজর, গ) ভিানী ুজর, ঘ) রামচজি। 
১৯) সন্ন্যাসী ফমকর মিজরাজহর অনযিম বনিামেজলন --ক) বদিী বচৌধু্রানী, ে) রামণ কণতািিী, গ) রাণী দুগতািিী, 
ঘ) রামণ মশজরামমণ। 
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২০) 'হুল' কোর ক) ঈশ্বর, ে) স্বাধ্ীনিা, গ) অস্ত্র, ঘ) মিজরাহ। 
২১) ভারজির প্রেম রােননমিক প্রমিষ্ঠান হল -- ক) েমমদার সভা, ে) ভারিসভা, গ) ইমিয়ান মলগ, ঘ) 
িেভাষা প্রকামশকা সভা। 
(২২) ভারজির ইস্ট-ইমিয়া বকাম্পামনর অিসান ঘজি -- ক) ১৮৫৭, ে) ১৯১৯, গ) ১৮৫৮, ঘ) (১৯৪৭ মখ্ীঃ। 
২৩) 'িজন্দমািরম্' সংগীিমি রমচি হয় -- ক) ১৮৭০, ে) ১৮৭৫, গ) ১৮৭২, ঘ) ১৮৭৬ মখ্ীঃ। 
২৪) 'িিতমান ভারি' গ্রন্থমি রচনা কজরন -- ক) রিীন্দ্রনাে িাকুর, ে) স্বামী মিজিকানন্দ, গ) মিদযাসাগর, ঘ) 
িমঙ্কমচন্দ্র। 
২৫) লযাি বহাল্ডাসত বসাসাইমির সভা মি মেজলন -- ক) দ্বারকানাে িাকুর, ে) প্রসন্ন্কুমার িাকুর, গ) রাো 
রাধ্াকান্তজদি, ঘ) রামজমাহন রায়। 
২৬) মহনু্দজমলার সম্পাদক মেজলন -- ক) রােনারায়ণ িসু, ঘ) রিীন্দ্রনাে িাকুর, গ) নিজগা াল মমি, ঘ) 
গগজনন্দ্রনাে িাকুর। 
২৭) মিশ্বভারিী প্রমিষ্ঠা কজরন -- ক) রিীন্দ্রনাে িাকুর, ে) মিদযাসাগর, গ) িমঙ্কমচন্দ্র, ঘ) শরৎচন্দ্র। 
২৮) িণত মরচয় প্রকামশি হজয়মেল কি সাজল? -- ক) ১৮৪৫. ে) ১৮৫০, গ) ১৮৫৫, ঘ) ১৮৬০ মখ্ীঃ।  
৯) বিেল বিকমনকযাল ইনমস্টমিউি এর প্রেম অধ্যি মেজলন সিীশচন্দ্র িসু, গ) বযাজগশচন্দ্র বঘাষ, ঘ) 
প্রমেনাে িসু। 
৩০) িাংলা ভাষায় িই প্রেম ো া হয় কি ক) অরমিনু্দ বঘাষ, ে) সাজল? --ক) ১৫১৫, ে) ১৭৭৮, গ) ১৮৮৫, 
ঘ) ১৮০০। 
৩১) বিেল বিকমনকযাল ইনমস্টমিউি প্রমিমষ্ঠি হয় -- ক) ১৯৫০, ে) ১৯০৬, গ) ১৯১২. ঘ) ১৯৪৭ সাজল। 
৩২) 'ইউ এন রায় অযাি সন্স' প্রমিমষ্ঠি হয় কিসাজল?-- ক) ১৮৮০, ে) ১৮৮৫, গ) ১৮৯০, ঘ) ১৮৯৫ 
(৩৩) ‘ ঞ্জমজিদ’ িলা হয় -- ক) ঋগ্বিদজক, ে) সামজিদনজক, গ) উ মনষদজক, ঘ) নািযশাস্ত্রজক। 
৩৪) বকজকর বদশ িলা হয় -- ক) স্কিলযািজক, ে) িাংলাজদশজক, গ) ভারিজক, ঘ) আফগামনস্থানজক। 
৩৫)  ৃমেিীর প্রাচীনিম বেলার নাম -- ক) দািা, ে) ফুিিল, গ) মক্রজকি, ঘ) মানাকালা। 
৩৬) ভারজি প্রেম  ুমলশ মিভাজগর সংস্কার কজরন লিত -- ক) ওজয়জলসমল, ে) িালজহৌমস, গ) মর র, ঘ) 
কণতওয়ামলশ। 
৩৭) ভারিীয় ফুিিজলর েনক িলা হয় -- ক) নজগন্দ্র প্রসাদ সিতামধ্কারীজক, ে) চুমন বগাস্বামীজক, গ) 
িাইচুংভুমিয়াজক, ঘ) মিেয়নজক। 
৩৮) ভারজির প্রেম মমহলা মচমকৎসক ও কলকািা মিশ্বমিদযালজয়র প্রেম মমহলা স্নািক মেজলন -- ক) মিধু্মুমে 
িসু, ে) সরলাজদিী, গ) কাদমিনী গােুমল, ঘ) চন্দ্রমুেী িসু। ৩৯) “সু্কল িুক বসাসাইমি” -- প্রমিষ্ঠা কজরন -- 
ক) রাধ্াকান্ত বদি, ে) বিমভি বহয়ার, গ) মিদযাসাগর, ঘ) বিেুন। 
৪০) িারাসি মিজরাজহর সময় িাংলার গভণতর মেজলন লিত -- ক) কযামনং, ে) বিমস্টঙ্ক, গ) িালজহৌমস, ঘ) 
ময়রা। 
৪১) ধ্রমি আিা' কোর অেত -- ক)  ৃমেিীর ম িা, ে) একমাি বনিা, গ)  ৃেিীর ভগিান, ঘ)  ৃমেিীর 
মামলক। 
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৪২) েেলমহল নাজম একমি মিজশষ বেলা গমিি হয়- ক) সাাঁওিাল মিজরাজহর  র, ে) বকাল মিজরাজহর  র, 
গ) চুয়াড মিজরাজহর  র, ঘ) মুিা মিজরাজহর  র। 
৪৩) সাাঁওিালজদর ঐকযিদ্ধকরজণর প্রিীক মেল -- ক) শাল, ে) বসগুন, গ) িি, ঘ) মশমূল গাে। 
৪৪) িাংলার মুকুিহীন রাো িলা হয়- ক) অরমিনু্দ বঘাষজক, ে) নিাজগা াল মমিজক, গ) সুজরন্দ্রনাে 
িজন্দযা াধ্যায়জক, ঘ) রিীন্দ্রনাে িাকুরজক। 
৪৫) ভারজি হাফজিান মপ্রমন্টং  দ্ধমি প্রিিতন কজরন -- ক) উজ ন্দ্রমকজশার রায়জচৌধু্মর, ে) সুকুমার বসন, গ) 
 ঞ্চানন কমতকার, ঘ) গোমকজশার ভট্টাচাযত। 
 
উত্তরীঃ- ১) ক, ২) ে, ৩) ঘ. ৪) ক, ৫) ৭, ৬) ক, ৭), ৮) গ. ৯) ঘ, ১০), ১১)ঘ, ১২) ১৩) ে. ১৪) ১৫) গ, ১৬) গ, ১৭) 
ে, ১৮) ঘ, ১৯) ক, ২০) ঘ, ২১) ঘ, ২২ ) গ. ২৩) ে, ২৪) ে.২৫) গ. ২৬) গ, ২৭) ক, ২৮) গ, ২৯) ঘ, ৩০) , ৩১) ে. 
৩২) ঘ, ৩৩) ঘ, ৩৪) ক, ৩৫) ঘ, ৩৬) ে, ৩৭) ক, ৩৮) গ, ৩৯) ে, ৪০) ে, ৪১) ক. 82) গ্, ৪৩) ক,88) গ, ৪৫) ক  

 

মিভাগ - ে 

 

২। বয বকাজনা বষাজলামি প্রজের উত্তর দাও : প্রমিমি উ মিভাগ বেজক অন্তি একমি প্রজের উত্তর মলেজি হজি। 

১) বমাহনিাগান ক্লাি IFA মশল্ড েয় কজর কজি? উীঃ- ১৯১১ খ্ীীঃ। 
২) বসামপ্রকাশ  মিকার প্রেম সম্পাদক বক মেজলন? উীঃ- দ্বারকানাে মিদযাভূষণ। 
৩) সরকামর নমে ি বকাোয় সংরিণ করা হয়? উীঃ- োিীয় মহাজফেোনায়। 
৪) মিম নচন্দ্র  াজলর আত্মেীিমন গ্রজন্থর নাম কী? উীঃ- সত্তর িৎসর। 
৫) িাংলায় বকান শিকজক ‘নিোগরজণর শিক' িলা হয়? উীঃ উমনশ শিকজক। 
৬) কলকািা মিশ্বমিদযালজয়র প্রেম ভারিীয় উ াচাযতজক মেজলন? উীঃ- সযার গুরুদাস িজন্দযা াধ্যায়। 
৭) কলকািা সংসৃ্কি কজলে প্রমিমষ্ঠি হয় কজি? উীঃ- ১৮২৪ মখ্ীঃ। 
৮) কিমখ্স্টাজে ‘নীল কমমশন’ গমিি হয়? উীঃ ১৮৬০। 
৯) িাংলার ‘ওয়াি িাইলার’ কাজদর িলা হয়? উীঃ- মদগির মিশ্বাস ও মিষুচরণ মিশ্বাস। 
১০) “বহদায়মি’ নাজম কারা  মরমচি? উীঃ- মিিুমীজরর অনুগামীরা। 
১১) ভাগনা মিমহ গ্রাজমর সজে বকান মিজরাজহর নাম েমডি? উীঃ- সাাঁওিাল মিজরাজহর। 
১২) ভারিমািা মচিমি বকান্ ঐমিহামসক  িভূমমকায় অমঙ্কি? উীঃ- িেভে। ১৩) বগারা উ নযাস বক রচনা 
কজরন? উীঃ রিীন্দ্রনাে িাকুর। 
১৪) মস ামহ মিজরাজহর সময় বমাগল সম্রাি বক মেজলন? উীঃ- মদ্বিীয় িাহাদুর শাহ। 
১৫) বকান িের শ্রীরাম ুর মমশন বপ্রস প্রমিমষ্ঠি হয়? উীঃ- ১৮০০ খ্ীীঃ। 

(মিক িা ভুল মনণতয় কজরা) 

১৬) িাংলায় লাইজনািাই  প্রিিতন কজরন মিদযাসাগর। 
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১৭) কালাজ্বজরর ঔষধ্ আমিষ্কার কজরন উজ ন্দ্রনাে ব্রহ্মাচারী। 
১৮) মহামিজরাজহর সময় ভারজির গভণতর বেনাজরল মেজলন লিত িালজহৌমস। 
১৯) ভারি সভা ইলিািত মিজলর মিজরামধ্িা কজরমেল। 
২০) ফরামে একমি প্রাচীন উ োমির নাম। 
২১) দার-উল-ইসলাম কোর অেত মিধ্মতীজদর বদশ। 
২২) মহমষত উ ামধ্ লাভ কজরমেজলন রিীন্দ্রনাে িাকুর। 
২৩) 'নদীয়া কামহনী' গ্রন্থমি শহজরর ইমিহাস' এর অন্তগতি? 
২৪) বসাপ্রকাশ  মিকার সম্পাদক মেজলন দ্বারকানাে মিদযাভূষণ। 
উত্তরীঃ- ১৬) ভুল, ১৭) সিয, ১৮) ভুল, ১৯) ভুল, ২০) ভুল, ২১) ভুল, ২২) মিক, ২৩) ভুল, ২৪) মিক। 
 
 ('ক' স্তজের সাজে ‘ে’ স্তমভ বমলাও) 
‘ক’ স্তে                               ‘ে’ স্তে 
১) কাওয়ামলর েনক               ক) অরমিনু্দ বঘাষ। 
২) মহনু্দজমলা                       ে) আমমর েসরু।     
৩) নিয সিষুি                      গ) নিজগা াল মমি। 
৪) বিেল নযাশনাল সু্কল অযাি কজলে   ঘ) মিেয়কৃষ্ণ বগাস্বামী। 
উীঃ- ১) ে), ২) গ), ৩) ঘ), ৪) ক) । 

 (প্রদত্ত ভারিিজষতর বরোমানমচজি মনম্নমলমেি স্থানগুমল মচমিি কজরা ও নাম বলজো) 

১) োিীয় মহাজফেোনা মদমি, ২) শামন্তমনজকিন আশ্রম, ৩) ঝাাঁমস। ৪) িযারাক ুর, ৫) বিািাই, ৬) সন্ন্যাসী 
ফমকর মিজরাজহর এলাকা। ৭) ব্রাহ্মসমাে বকন্দ্র মারাে, ৮) সাাঁওিাল মিজরাজহর সূচনাস্থল। (৯) লেনই, ১০) 
যজশার, ১১) মমরাি, ১২) গুেরাি, ১৩) হায়রািাদ, ১৪) ভাগল ুর, ১৫) রাাঁমচ, (১৬) িারাসাি। 

 

 (নীজচর মিিৃমিগুমলর সমিক িযােযামি মনিতাচন কজরা : 
১) মিিৃমিীঃ উমনশ শিজক িাংলার নিোগরজণর িযামপ্ত মেল েুিই সীমমি। 
িযােযা -১ -- শুধু্মাি গ্রাম িাংলার নিোগরণ হজয়মেল। 
িযােযা - ২ -- এর  মরমধ্ সীমমি মেল শুধু্মাি সামহিযচচতার বিজি। 
িযােযা - ৩ -- এই নিোগরণ শুধু্মাি  াশ্চািয মশিায় মশমিি প্রমগমিশীল সমাজের মজধ্য সীমমি মেল। 
২। মিিৃমি : রিীন্দ্রনাে ঔ মনজিমশক মশিা িযিস্থা প্রচলন করজিন না। িযােযা- ১) কারণ, এই মশিা িযিস্থা 
মেল িযয়সাজ ি। 
িযােযা - ২) কারণ এই মশিা িযিস্থার মাধ্যম মেল মািৃভাষা। িযােযা-৩) কারণ, এই মশিা িযিস্থায় মশিােতীজদর 
মজনর মিকাশ ঘিি 
৩। মিিৃমি -- স্বামী মিজিকানন্দ িিতমান ভারি গ্রন্থমি রচনা কজরন। 
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িযােযা- ১) িাাঁর উজেশয মেল আধু্মনক ভারজির ইমিহাস প্রণয়ন করা। িযােযা ২) িাাঁর উজেশয মেল নিামহনু্দ 
ধ্মত প্রচার করা। 
িযােযা-৩) িাাঁর উজেশয মেল স্বাজদমশকিা প্রচার কার 
 
উত্তর:- ১)৩, ২) ৩,৩) িা 
 

মিভাগ-গ 
দুমি অেিা মিনমি িাজকয নীজচর প্রেগুমলর উত্তর দাও। বয বকান ১১মি। ২×১১=২২ 
 
১) 'েীিজনর ঝরা ািা' গ্রন্থমি ইমিহাস চচতায় গুরুত্ব ূণত বকন? 
২) ইন্টারজনি িযিহাজরর দুমি অসুমিধ্া বলজো। 
৩) সামামেক ইমিহাস িলজি কী বিাঝ? 
৪) আঞ্চমলক ইমিহাস চচতা গুরুত্ব ূণত বকন? অেিা, সরকারী নেী ি িলজি কী বিাঝায়? 
৫) সংিাদ ি ও সামময়ক  জির মজধ্য  ােতকয কী? 
৬) 'আত্মেীিমন এিং সৃ্মমিকো িলজি কী বিাঝায়? 
৭) বমকজল মমমনি কী? অেিা মিন আইন কী? / নিমিধ্ান কী? 
৮) এজদজশ  াশ্চািয মশিা মিস্তাজর মখ্স্টান মমশনারীজদর প্রধ্ান উজেশয কী মেল? 
৯) মধু্সূদনগুপ্ত কী কারজণ স্মরনীয়? 
১০) চূডার মিজরাজহর গুরুত্ব কী মেল? সন্ন্যাসী ও ফমকর 'মহারামনর বঘাষণা িা এর মূল উজেশয কী মেল। 
মিজরাহ িযেত হয় বকন? 
১১) মিিুমীর / দুদুমমঞা স্মরণীয় বকন? 
১২) 'মিনকামিয়া প্রো/ েুৎকামি প্রো' / 'দাদন প্রো' কী? 
১৩) োিীয়িািাদ মিকাজশ ভারিমািা মচিমির অিদান বলে। 
১৪) 'আত্মেীিমন / সৃ্মমিকো িলজি কী বিাঝায় 
১৫) 'লযাি বহাল্ডাসত বসাসাইমি' কী উজেজশয প্রমিমষ্ঠি হয়? / িযেমচি বকন আাঁকা হয়? 
১৬) িাংলার মুরজণর ইমিহাজস িিিলা বপ্রস / সরস্বিী বপ্রস / শ্রীরাম ুর মমশন বপ্রজসর অিদান কী 
১৭) ঔ মনজিমশ মশিািযিস্থা ত্রুমি ূণত মেল বকন? 
১৮) িাংলা লাজইজ নািাই  প্রিিতজনর গুরুত্ব কী? 
১৯) শ্রী মনজকিন / শামন্ত মনজকিন / মিশ্বভারিী প্রমিষ্ঠার উজেশয কী মেল? 
২০) িাংলার ো াোনার মিকাজশ প্রজ্ঞানন কমতকাজরর ভূমমকা কী মেল? 
২১) এনমফল্ড রাইজফল কী? অেিা মস ামহ মিজরাজহর প্রিযি কারণ কী? 
২২) মহমকর ো াোনা মিেযাি বকন? / িসু মিজ্ঞান মমন্দর বক, কজি প্রমিষ্ঠা কজরন? 
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