
১ সঠিক শব্দ বেছে নিছে শুণ্যস্থাি পূরণ্ কছরা 

ক)১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে  মুনশ িদকুনি খাি  কক বাাংলার নাজিম পদ কদওয়া হয়।( মুখ্রশ িদকুখ্রল 

খান/সাদাত খান/ আখ্রলবখ্রদি খান) 

খ)১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে   সাদাৎ খাি       এর কনতৃব্দে অব্দ াধ্যা এবাং স্বশাখ্রসত আঞ্চখ্রলক 

শজি খ্রহসাব্দব গব্দে ওব্দে( খ্রনিাম-উল- মুলক/সাদাৎ খান/সফদর িাং) 

গ) ১৭২৪ খ্রিষ্টাব্দে  হায়দ্রাবাদ রািয প্রখ্রতষ্ঠা কব্দরন    নিজাম-উি-মূিক। ( 

ফররুখখ্রশয়র/ খ্রনিাম-উল- মুলক/সাদাৎ খান) 

২) সঠিক তথ্য নদছে নিছের েকঠি পূরণ্ কছরা: 

সনি 

েুক্তি 
 

সমে

কাি 
 

স্বাক্ষরকারী 
 

ফিাফি 
 

সিোই 
  

১৭৮২

 নি: 
  

ওয়াব্দরন কহখ্রটাংস 

ও মারাো 
  

ইাংব্দরিরা সলব্দসত ও করাচ লাভ কব্দর।  

খ্রিতীয় মাধ্বরাও কপব্দশায়া খ্রহসাব্দব স্বীকৃখ্রত 

পান। 
  

বেনসি 
  

১৮০২

 খ্রি: 
  

বকাম্পানি ও  

বপছশাো   
  

খ্রিতীয়বািীরাও ওব্দয়ব্দলসখ্রলর  

অধ্ীনতামুলক খ্রমত্রতা নীখ্রত কমব্দন খ্রনব্দয় 

মারাোব্দদর স্বাধ্ীনতা খ্রবখ্রকব্দয় কদয় | 
 

িাছ ার 
  

১৮৪৬

 খ্রি: 
  ককাম্পাখ্রন ও খ্রশখ 

জিির বদাোছে নিঠিশ কতত িত্ব স্থাপি 
  

  

৩) সংছক্ষছপ উত্তর দাও (৩০ -৪০ ঠি শছব্দ) 

ক) বক, নক উছেছশয নসনিি সানিিস োি ুকছরি ? 



উঃ ওয়াব্দরন কহখ্রটাংস ভারতীয় খ্রসখ্রভল সাখ্রভিস এর খ্রভখ্রি প্রস্তুর শুরু কব্দরন। এরপর 

চাল িস কর্ িওয়াখ্রলস এব্দক আরও পুনগ িেন ও পব্দর আধ্ুখ্রনকীকরর্ কব্দরন। এই িনয চা

ল িস কর্ িওয়াখ্রলসব্দক ভারতীয় খ্রসখ্রভল সাখ্রভিস এর িনক বলা হয়। ১৯২২ সাব্দল ভারতী

য় ইজিয়া ভারতীয় খ্রসখ্রভল সাখ্রভিস এর পরীক্ষার্থীব্দদর খ্রদখ্রিব্দত পরীক্ষায় বসার অনুম

খ্রত কদওয়া হয় । 

খ) েযানিস্ট নমশি নশক্ষার প্রসাছর বকমি িূনমকা পািি কছর নেি ? 

 উঃ হুগলী কিলার শ্রীরামপুব্দর বযাখ্রিট খ্রমশন খ্রিষ্টধ্ম ি প্রচার ও খ্রশক্ষাখ্রবস্তারব্দর কাি

 শুরু কব্দর। উইখ্রলয়াম ককখ্রর, ফ্রাব্দসায়া মাশ িমযান, উইখ্রলয়াম ওয়ার্ি- এই খ্রতন িনব্দক 

একব্দত্র শ্রীরামপুর ত্রখ্রয় রূব্দপ খ্রশক্ষা খ্রবস্তাব্দর সাহা য কব্দর। এরঁা ছাপাখানা প্রখ্রতষ্ঠা, ২

৬ টি আঞ্চখ্রলক ভাষায় বাইব্দবল অনুবাদ এবাং খ্রবখ্রভন্ন সু্কল ও কব্দলি প্রখ্রতষ্ঠা কব্দরন । 

৪)নিছজর িাষাে বিছখা ( ১২০ - ১৬০ শছব্দ ) 

জনম জনরপ ও রাজস্ব নিণ্ িছের বক্ষছে ঔপনিছেনশক প্রশাসি নক নক পদছক্ষ

প নিছেনেি ? 

 উঃ-   ঔপখ্রনব্দবখ্রশক শাসব্দনর িখ্রম িখ্ররপ ও রািস্ব আদাব্দয়র কক্ষব্দত্র পদব্দক্ষপগুব্দলা

 হব্দলা - পাচঁাওসালা, একসালা, দশসালা ও খ্রচরস্থায়ী বব্দদাবস্ত এবাং রায়তওয়াখ্রর ও মহ

লওয়াখ্রর বন্ধবস্ত ইতযাখ্রদ। 

 পাাঁেসািা েছিােস্তঃ-  ভ্রামযমান কখ্রমটির সুপাখ্ররব্দশ ওয়াব্দরন কহখ্রটাংস ১৭৭২ খ্রি

টাব্দে পাচঁ বছব্দরর িনয িখ্রমদারব্দদর িখ্রম বন্টন কব্দরন, কসিাই পাচঁসালা বব্দন্ধাবস্ত

 নাব্দম পখ্ররখ্রচত। 

 একসািা েছিােস্তঃ-  পাচঁসালা বব্দন্ধাবব্দস্তর অসুখ্রবধ্াগুব্দলা দরূ করব্দত আখ্রমখ্রন ক

খ্রমশব্দনর 'খ্ররব্দপাব্দিির খ্রভখ্রিব্দত ওয়াব্দরন কহখ্রটাংস এক সালা বব্দদাবস্ত চালু কব্দরন। 

 দশসািা েছিােস্তঃ-  ১৭৯০ খ্রিটাব্দে লর্ি কন িওয়াখ্রলস বাাংলা, খ্রবহার ও উখ্রেষযার 

িখ্রমদাব্দরর দশ বছব্দরর িনয িখ্রম কদন, এরই নাম দশ সালা বব্দন্ধাবস্ত। 

নেরস্থােী েছদােস্তঃ-  িাখ্রমদাররা দশ সালা বব্দন্ধাবস্ত অনুসাব্দর টেক সময় মব্দতা রা

িস্ব িমা কদয় তাই রািস্ব কবাব্দর্ির পরামব্দশ ি লর্ি কর্ িওয়াখ্রলস ১৭৯৩ খ্রিটাব্দের ২২ 

মাচি বাাংলা, খ্রবহার ও উখ্রেষযার িখ্রমদারব্দদর খ্রচরখ্রদব্দনর িনয খ্রনখ্রদিষ্ট রািব্দস্বর খ্রবখ্রনম

কয় িখ্রম বন্টন কব্দরন, এিাই খ্রচরস্থায়ী বব্দন্ধাবস্ত নাব্দম পখ্ররখ্রচত। 

 


