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Part-A (Marks-40) 

 

1) যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও। (প্রটিটি টিভোগ যেশ্ন  নূনযিম দুটি প্রশ্নের 

উত্তর আিশ্য ) :          (8x5 = 40) 

টিভোগ-  

(i) জোদুঘর  োশ্ন  িশ্নে? অিীি পুনঃটনমমোশ্নে জোদুঘশ্নরর পটরচয় দোও। অেিো যপশ্োদোটর ইটিহোস 

িেশ্নি  ী যিোঝোয়? অশ্নপশ্োদোটর ইটিহোশ্নসর সশ্নে যপশ্োদোটর ইটিহোশ্নসর পোেম য যেশ্ন ো। 

(ii)  যোন্টন িোটেশ্নজযর মূে বিটশ্ষ্ট্যগুটে  ী টিে? এই িোটেশ্নজযর অিসোশ্ননর  োরে  ী টিে? অেিো 

ভোরশ্নি যরেপে টিস্তোশ্নরর উশ্নেশ্য  ী টিে? এর ফে  ী হশ্নয়টিে? 

(iii) সমোজ ও টশ্ক্ষো সংস্কোশ্নর রোজো রোমশ্নমোহন রোশ্নয়র ভূটম ো যেশ্ন ো অেিো টিটিশ্ শ্োসশ্নন ভোরশ্নি 

আটদিোসী ও দটেি সম্প্রদোশ্নয়র আশ্নদোেশ্ননর টিিরে দোও। 

(iv) িোংেোয় পঞ্চোশ্নশ্র মন্বন্তশ্নরর  োরে ও ফেোফে আশ্নেোচনো  র। অেিো ভোরশ্নি অিটশ্ল্পোয়শ্ননর 

 োরেগুটে  ী টিে? ভোরিীয় অেমনীটির ওপর এর প্রভোি আশ্নেোচনো  র। 

টিভোগ-  

(i) জোটেয়োনওয়োেোিোশ্নগর হিযো োশ্নের যপ্রক্ষোপি  ী টিে? এই ঘিনোর গুরুত্ব যেশ্ন ো।  অেিো - 

১৯৩৫ টিষ্ট্োশ্নের ভোরি শ্োসন আইশ্ননর বিটশ্ষ্ট্য ও ত্রুটিগুটে আশ্নেোচনো  র। 

(ii) ে নউ চুটির শ্িমোিটে িযো যো  র। এই চুটির গুরুত্ব সম্পশ্ন ম সংশ্নক্ষশ্নপ আশ্নেোচনো  র।  

অেিো - ১৯৪২ টিষ্ট্োশ্নের ভোরি িোশ্ন ো আশ্নদোেন সম্পশ্ন ম িযো যো  শ্নরো। এই আশ্নদোেশ্নন 

মটহেোশ্নদর অিদোন যেশ্ন ো। 
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(iii) ভোরিিশ্নষমর স্বোধীনিো সংগ্রোশ্নম INA / যনিোজী সুভোষচন্দ্র িসুর অিদোন যেশ্ন ো। অেিো 

আটেগ  আশ্নদোেশ্ননর সংটক্ষপ্ত পটরচয় দোও। নোনট ং সটির (১৮৪২) শ্িমগুটে আশ্নেোচনো  র। 

Part-B (Marks-40) 

1) টি ল্প উত্তরগুটের মধয যেশ্ন  সটি  উত্তরটি যিশ্নি টনশ্নয় যেশ্ন ো। 1x24 = 24  

1) বিজ্ঞোটন  ইটিহোস চচমোর জন  িেো হয় – (a) েুট টিটিসশ্ন  (b) যহশ্নরোশ্নিোিোসশ্ন  

(c) সু-মো-ট শ্নয়নশ্ন  (d) ইিন  োেদুনশ্ন । 

(2) েুযভর টমউটজয়োম অিটিি - a) ফ্রোশ্নে (b) জোমমোটনশ্নি (c) ইংেযোশ্নে (d) হেযোশ্নে। 

(3) রোজিরটেনী রচনো  শ্নরন - a) য ৌটিেয (b)  েহন (c) টিেহন (d) মমিো। 

(4) “ইটিহোস এ টি টিজ্ঞোশ্ননর যিটশ্ও নয়,  মও নয়।” উটিটি  োর? - (a) র যোংশ্ন  (b) ই-এইচ 

 োর (c) যজমস টমে (d) টিউটর। 

(5) যরগুশ্নেটিং আইন পোশ্ হশ্নয়টিে  িসোশ্নে? - (a) 1990 (b) ১৭৭১ (c) ১৭৭৩  

(d)  -এর সশ্নে স্তম্ভ   যমেোও :-- 

(i) ফোরু টশ্য়োশ্নরর ফরমোন (a) ১৭৭৩ 
(ii) টপশ্নির ভোরি শ্োসন আইন (b) ১৭৭১ 
(iii) যরগুশ্নেটিং আইন (c) ১৭৬৫ 
(iv) য োম্পোটনর যদওয়োটন েোভ (d) ১৭৭৪  
(a) (i) B (ii) D (iii) A (iv) C (b) (i) C (ii) B (ii) D (iv) A (C) (i) D (ii) C (iii) A (iv) 

B (d) ১৭৮৪ (d) (i) A (ii) B (ii) C (iv) D 
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(7) টপশ্নির ভোরি শ্োসে আইন  িসোশ্নে পোশ্ হশ্নয়টিে? a) ১৭৭৩ (b) ১৭৭৪ (C) ১৭৮৩ (d) 

১৭৮৪। 

(৪) টিশ্নয়নটসশ্ননর সটি  ি সোশ্নে স্বোক্ষটরি হশ্নয়টিে? (a) ১৮৫৭ (b) ১৮৫৮ (c) ১৮৫৯ (d) 

১৮৬০। 

(9) রোয়িওয়োটর িশ্নদোিস্ত প্রিটিমি হশ্নয়টিে— a) পোঞ্জোশ্নি (b) দঃ ভোরশ্নি (c) টিহোশ্নর (d) 

িোংেোয়। 

(10) িোংেোয় প্রেম স্বোধীন নিোি টিশ্নেন – a) মুটশ্মদ ুটে (b) আটেিটদম  োাঁ (c) সুজোউটেন (d) 

টসরজো-উদ্যদৌেো। 

(11) িটদিোশ্নসর েুদ্ধ হয়  ি সোশ্নে? – a) ১৭৬০ (b) ১৭৬৫ (c) ১৭৭০ (d) ১৭৭২। 

(12) ভোরশ্নি যরেশ্নিোিম  িসোশ্নে গটিি হয়? – a) ১৮০৫ (b) ১৯০৭ (c) ১৯০৫ (d) ১৮০৭। 

(13) এটশ্য়োর য োন যদশ্ টিশ্নদটশ্ িটে শ্নদর টিরুশ্নদ্ধ প্রেম পদশ্নক্ষপ গ্রহে  শ্নর? – a) ভোরি (b) 

টচন (c) ইশ্নদোশ্ননটশ্য়ো (d) শ্রীেঙ্কো। 

(14) টচশ্নন ৪ যম আশ্নদোেশ্ননর টনটরশ্ন  ‘টজউগুশ্নয়ো' যলোগোশ্ননর অেম টিে— 

 

a) টিশ্নদটশ্রো দূর হশ্নিো (b) যদশ্শ্ন  রক্ষো  শ্নরো (c) আমরো যিৌটদ্ধ  সংস্কোর চোই (d) টচন য িে 

টচনোশ্নদর জনয। 

(15)  িসোশ্নে আত্মীয়সভো প্রটিটিি হশ্নয়টিে?- a) ১৮১৫ (b) ১৮১৬ (c) ১৮১৭ (d) ১৮১৮। 

(16) িত্ত্বশ্নিোটধনী পটি োর সম্পোদ  টিশ্নেন – a) রোমশ্নমোহন রোয় (b) টিদযোসোগর অক্ষয় ুমোর দত্ত 

(d) ভূশ্নদি মুশ্ন োপোধযোয়। 
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(17) টিিীয় টিশ্বেুদ্ধ চেো োেীন িোংেোয় যে মন্বন্তর হশ্নয়টিে িো  িসোশ্নে হয়? – a) ১৯৪০ (b) 

১৯৪২ (c) ১৯৪৩ (d) ১৯৪8  

(18)  িসোশ্নে পুেোচুটি স্বোক্ষরটি হশ্নয়টিে? — a) ১৯৩০ (b) ১৯৩১ (c) ১৯৩২ (d) ১৯৩৩ 

(19) মশ্নেম-টমশ্নন্টো সংস্কোর আইন প্রিটিমি হয়  ি সোশ্নে? – a) ১৯০৬ (b) ১৯০৯ (c) ১৯১৫ (d) 

১৯১৯। 

(20) মুসটেম টেশ্নগর যে অটধশ্নিশ্শ্নন পৃে  পোট িোশ্ননর দোটি যিোেো হয় যসটি হে – a) ঢো ো (b) 

 রোটচ (c) েোশ্নহোর (d) ে নউ। 

(21) ে নউ চুটি  শ্নি সম্পোটদি হয়? – a) ১৯১৬ (b) ১৯১৯ (c) ১৯০৬ (d) ১৯০৯। 

(22) 'Now or Never' িইটির যে  – a) গোটিটজ (b) যনিোজী (c) টজন্নোহ (d) যচৌধুটর রহমি 

আটে। 

স্তম্ভ  -এর সশ্নে স্তম্ভ ে যমেোও : 

স্তম্ভ   
 

স্তম্ভ ে 

(i) টহশ্নরোটশ্মো (a) জোপোন 
(ii) েোট ন নু (b)  ুশ্নয়োটমং-িোং 
(iii) পোেম হোরিোর (C) যদোিোম অযোশ্নসোটসশ্নয়শ্ন 
(iv) টচয়োং  োইশ্নশ্  (d) মোট মন েুিরোষ্ট্র 

 

টি ল্পসমূহ: 

(a) (i) A (il) C (iii) D (iv) B (b) (i) A (ii) B (iii) C (iv) D (C) (i) B (ii) A (ii) D (iv) 

C (d) (i) C (ii) B (iii) D (iv) A 
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(24)  ি সোশ্নে জোপোন পোেম হোরিোর আক্রমে  শ্নর? – a) ১৯৪১ (b) ১৯৪২ (C) ১৯৪৩ (d) 

১৯৪৪ 

(25) টদশ্নয়ন টিশ্নয়ন ফুর েুশ্নদ্ধ য  জয়ী হশ্নয়টিে? – a) টভশ্নয়িনোম (b) ফ্রোে (c) মোট মন েুিরোষ্ট্র 

(d)  শ্নবোটিয়ো। 

(26) টিপুরী  ংশ্নগ্রশ্নসর সভোপটি টনিমোটচি হন– a) জহরেোে যনহরু (b) িঃ সীিোরোমোইয়ো (c) 

সুভোষচন্দ্র িসু (d) িল্লভ ভোই পযোশ্নিে। 

(27) ইশ্নদোশ্ননটশ্য়োয় উপটনশ্নিশ্ িোপন  শ্নর  োরো?— a) ইংশ্নরজ (b) ওেদোজ (c) ফরোটস (d) 

যপোিুমটগজ। 

(28) ‘আজোদ টহদ সর োর প্রটিটিি হশ্নয়টিে য োেোয়? – a) যিোট শ্নয়োশ্নি (b) িযোং শ্ন  (c) 

যরেুশ্নন (d) টসেোপুশ্নর। 

(29) টিটিশ্ ভোরশ্নির যশ্ষ ভোইসরয় টিশ্নেন– a)  যোটনং (b) যহটটংস (c) চোটচমে (d) 

মোউন্টিযোশ্নিন। 

(30)  ে োিোয় যফোিম উইটেয়ম  শ্নেজ প্রটিিো হয়  ি সোশ্নে?– a) ১৭৯০ (b) ১৮০০ (c) 

১৮১০ (d) ১৮১৭।  

(31) গে পটরষশ্নদর প্রেম অটধশ্নিশ্ন িশ্নস য োেোয়? – a)  ে োিোয় (b) টদটল্লশ্নি (c) যিোবোইশ্নয় 

(d) মোদ্রোশ্নজ। 

(32) স্বোধীন ইশ্নদোশ্ননটশ্য়োর প্রেম রোষ্ট্রপটি হশ্নেন — a) মযোশ্নেেো (b) সুহোশ্নিট  (c) যনিোজী (d) 

িঃ সু েম। 

(33) নিোন্ন নোিশ্ন র রচটয়িো হশ্নেন — a) িটঙ্কমচন্দ্র (b) রিীন্দ্রনোে (c) টিভূটিভূষে (d) টিজন 

ভট্টোচোেম। 
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(34) মুসটেম টেগ গটিি হয় a) ১৯০৬ (b) ১৯০৭ (c) ১৯০৮ (d) ১৯০৯। 

(35) টহদু শ্নেজ প্রটিটিি হয়  িসোশ্নে? – a) ১৭৮৪ (b) ১৮০২ (c) ১৮১৭ (d) ১৮৫৭। 

(36)  োশ্ন  'িোংেো গদয সোটহশ্নিযর জন ' িেো হয়? – (a) টিদযোসোগরশ্ন  (b) িটঙ্কমচন্দ্রশ্ন  (c) 

শ্রৎচন্দ্রশ্ন  (d) রোমশ্নমোহন রোয় য  

 

উত্তর (1) a (2) a (3) b (4) d (5) c (6) a (7) d (8) b (9) b (10) a (11) a (12) c (13) 

b (14) b (15) a (16) c (17) c (18) c (19) b (20) c (21) a (22) d (23) a (24)a (25) a 

(26) c (27) b (28) d (29) d (30) b (31) b (32) d (33) d (34)a (35) c (36) a 

 

টনম্নটেট ি প্রেগুটে'র সংশ্নক্ষশ্নপ উত্তর দোও (টি ল্প প্রেগুটে েক্ষনীয়) 1x16=16  

(1) পেোটশ্র েুণ্ঠন  োশ্ন  িশ্নে? / সুটপ্রম য োশ্নিমর প্রেম প্রধোন টিচোরপটি য  টিশ্নেন? 

উঃ- সযোর এটেজো ইশ্নম্প। 

(2) সিমশ্নশ্ষ চোিমোর আইন িো সনদ আইন  শ্নি প্রিটিমি হয়? 

উঃ ১৮৫৩ 

 েমওয়োটেশ্ য োি  ী? 

(3) সূেমোস্ত আইন  ী?  

(4) ভোরশ্নি যরেপশ্নের সূচনো হয়  শ্নি? 

উঃ ১৮৫৩। 
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(4)  োশ্ন  িশ্নে যে  –  যোন্টন িোটেজয/দস্ত / োত্তিোও প্রেো /টহিিোশ্নদর মূে েো/অি ূপ 

হিযো/ফোরু  টশ্য়োশ্নরর ফরমোন। 

(5) টচশ্নন য োন্ িির আটফং আমদোটন িি হয়? 

উঃ ১৮৩৯ 

(6) িক্সোর যপ্রোশ্নিো ে  োশ্নদর মশ্নধয সম্পোটদি হয়? 

উঃ টচশ্ননর সশ্নে ১১টি টিশ্নদটশ্ শ্টির। 

(7) পোশ্চোিয টশ্ক্ষোর চুইশ্নয় প ো নীটি  ী? / এ শ্নশ্ো টদশ্ননর সংস্কোর  ী?/ সোউ োর  োশ্নদর িেো 

হয়? 

উঃ দোটক্ষেোশ্নিযর সুদশ্ন োর মহোজনশ্নেটেশ্ন । 

(8) টচশ্নন য োন িির 'যম যফোেম আশ্নদোেন' শুরু হশ্নয়টিে? 

উঃ ১৯১৯ 

(9)এ শ্নশ্ো টদশ্ননর সংস্কোর  ী? 

(10) 'আেম-সমোজ’ এর প্রটিিোিো য ? 

উঃ দয়োনদ সরস্বিী। 

(11)চুটিিদ্ধ েটম   োশ্নদর িেো হয় ? 

(12) টিধিো টিিোহ আশ্নদোেশ্ননর প্রধোন উশ্নদযোিো য  টিশ্নেন? 

উঃ ঈশ্বরচন্দ্র টিদযোসোগর। 

(13) উশ্নির যিসপযোচ  ী? 

(14) ‘সিযশ্নশ্োধ  সভো'র প্রটিিোিো য ? 
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উঃ- যজযোটিিো ফুশ্নে 

(15) প্রোেমনো সমোশ্নজর প্রটিিোিো য ? 

উঃ িোঃ আত্মরোম পোেৱে। 

(16) আেম সমোজ  শ্নি, প্রটিটিি হয়? 

উঃ ১৮৭৫ 

(17)  টে োিো টিশ্বটিদযোেশ্নয়র প্রেম উপোচোেম য  টিশ্নেন? 

উঃ সযোর যজমস্ ইউটেয়োম য োেটভে। 

(18)  শ্নি, য োেোয়,  োর যনিৃশ্নত্ব িোই টপং টিশ্নদ্রোহ হয়? 

উঃ ১৮৫০, টচশ্নন, হং-টজ য়োন। 

(19) য ,  শ্নি সোম্প্রদোটয়  িোাঁশ্নিোয়োরো নীটি যঘোষেো  শ্নরন? 

উঃ টিটিশ্ প্রধোনমন্ত্রী র যোমশ্নস মযো  যিোনোল্ড, টিঃ 

(20) টমরোি ষ েন্ত্র মোমেী  ী? 

(21) য ,  শ্নি রোওেোি সিযোগ্রহ সূচনো  শ্নরন? 

উঃ– মহোত্মোগোটি, ১৯১৯ টিঃ 

(22)ভোরিীয়রো সোইমন  টমশ্ন িজমন  শ্নরটিে য ন? 

(23)  শ্নি,  োশ্নদর মশ্নধয ে নউ চুটি স্বোক্ষটরি হয়? 

উঃ ১৯১৬ সোশ্নে জোিীয়  ংশ্নগ্রস এিং মুসটেম টেশ্নগর মশ্নধয 

(24) টসমেো যদৌিয  ী? 
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(25) য ,  শ্নি ‘মোহোদ মোচম’  শ্নরন? 

উঃ ভীমরোও আশ্নবদ র ১৯২৭ টিঃ ২০ই মোচম। 

(26) স্বত্বটিশ্নেোপ নীটি য  প্রিিমন  শ্নরন? 

উঃ েিম িোেশ্নহৌটস। 

(27)'এটশ্য়োিোসীশ্নদর জনয এটশ্য়ো' এই যলোগোশ্ননর উশ্নেশ্য  ী টিে? 

(28) য োন জোহোশ্নজ যনৌটিশ্নদ্রোহ শুরু হয় 

উঃ িশ্নেোয়োর 

(29) আগষ্ট্ প্রস্তোি  শ্নি যঘোটষি হয়? 

উঃ ১৯৪০  


