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১ ক স্তম্ভের সম্ভে খ স্তে মিমিম্ভে লিখ 

ক স্তে খ স্তে 

1.1 আবয়াব ববআইনি কর 

1.2 সাহুকার মহাজি' 

1.3 দাদি অনিম অর্ থ 

1.4 রায়ত কৃষক 

 

২ সঠিক তথ্যমিম্ভে নীম্ভের ছকঠি পূরন কর 

 

মিম্ভরোহ এক জন লনতোর নোি কোরন(লেম্ভকোন একঠি) 

নীি 

মিম্ভরোহ নদগম্বর নবশ্বাস 

বজার করর চানষরদর নদরয় িীল চাষ 

করারিা ও চাষীরদর িায্য দাম িা 

নদরয় িীলকর সারহবরদর অকর্য 

অতযাচাররর প্রনতবারদ িীল নবররাহ 

শুরু হয় 

িোরোসোত 

মিম্ভরোহ 

তীতুমীর বা মীর নিশার 

আনল 

িাররকলরবনিয়া অঞ্চরল স্থািীয় 

জনমদার, িীলকর ও ঔপনিরবনশক 

শাসকরদর নবরুরে প্রনতবাদ স্বরূপ 

আরদারলাি শুরু হয় 

সোওতোি 

মিম্ভরোহ নসধু 

সাাঁওতালরদর এলাকায় জনমদার, 

বনহরাগত মহাজি অর্ থাৎ নদকুরা 

অতযাচার শুরু করর ও ইংররজ 



কম থচানররা বজার করর বরললাইি 

ততনরর কারজ তারদর কম 

পানরশ্রনমরক নিয্ুক্ত করর অতযাচার 

করত। 

িুন্ডো 

মিম্ভরোহ নবরসা মুন্ডা  

মুন্ডারদর জনম ধীরর ধীরর 

বনহরাগতরদর হারত চরল য্ায় এবং 

জনমদার, মহাজি, নিস্টাি নমশিানর 

ও ঔপনিরবনশক শাশকরদর হারত 

তারদর সংসৃ্কনত নবিষ্ট হরত র্ারক। 

  

৩ সংম্ভেম্ভপ উত্তর( 30-4০ ঠি শম্ভে) 

৩.১ পন্ডন্ডতো রিোিোঈ লকন স্মরণীে? 

উঃ- উনিশ শতরক পশ্চিম ভাররত িারীনশক্ষায় নবরশষ উরদযাগী হরয়নিরলি পশ্চিতা রমাবাঈ। 

প্রাচীি ভারতীয় শারে নশনক্ষত ব্রাহ্মণ পনরবাররর বমরয় পশ্চিতা রমাবাঈ সমস্ত সামাশ্চজক বাধা 

উরপক্ষা করর এক শুররক নবরয় কররি। পরর নবধবা অবস্থায় নিরজর বমরয়রক নিরয় ইংলযারন্ড নগরয় 

নতনি ডাক্তানর পরিি। নবধবারদর জিয নতনি একটি আশ্রমও প্রনতষ্ঠা কররনিরলি। 

৩.২   ইেং লিেি িম্ভির িঠুি সীিোিদ্ধতো উম্ভেখ কর 

উঃ- নডররাশ্চজও এবং তার অিুগামীরদর দ্বারা পনরচানলত ইয়ং ববঙ্গল বা িবযবঙ্গ আরদালরির 

ববশনকিু সীমাবেতা নিল- 

ক)তারদর আরদালি নিল শহর বকশ্চিক িারমর জিগরির সরঙ্গ তারদর বকাি সংরয্াগ নিল িা 

খ) নব্রটিশ শাসি ও নশক্ষার প্রনত তারদর অন্ধ সমর্ থি নিল। 

৪ নীম্ভজর ভোষোে লিখ ( 120- 160 ঠি শম্ভে) 

সম্পম্ভির িমহর্ গিন িিম্ভত মক লিোঝ? 

উঃ-  উপনিরবশ নহসারব ভাররতর সম্পদরক নব্ররিরি িািা ভারব স্থািান্তনরত করা হত। তার 

প্রনতদরি অবশয ভাররত অর্ থনিনতক উন্নয়ি হত িা । এইভারব বদরশর সম্পদ নবরদরশ চালাি 

করারকই ‘সম্পরদর বনহগ থমি বরল উরেখ করা হয়। সম্পরদর এই বনহগ থমি ভাররত নব্রটিশ শাসরির 

এক লক্ষযিীয় তবনশষ্টয।নব্রটিশ ইস্ট ইশ্চন্ডয়া বকাম্পানি বরাবনর বকাম্পানি অর্ থাৎ নব্ররিরির স্বারর্ থর 

কর্া মার্ায় বররখ কাজ করত। ফরল তারদর কারজর য্াবতীয় উরেশয নিল ভারতীয় অর্ থিীনতরক 

নব্ররিরির উন্ননতর কারজ বযবহার করা, আর তার জিয আবশযক নিল ভাররতর সম্পদ ও অর্ থরক 

নব্ররিরি স্তািান্তনরত করা। 



 ১৮৪০ নিস্টারে এক নব্রটিশ আনধকানররকর বক্তবয বর্রক জািা য্ায় বয্ ভারত বর্রক বিরর 

২-৩ বকাটি স্টানল থং মুরলযর সম্পদ নব্ররিরি বয্ত। য্নদও ভারত তার নবনিমরয় সামািয দারমর নকিু 

য্ুরের সরঞ্জাম িািা নকিুই বপত িা। বাস্তরব ভারত সম্পরদর বনহগ থমরণর বক্ষরে নব্রটিশ শাসি 

স্পরঞ্জর মত কাজ করত। ভারত বর্রক সম্পদ শুরষ নব্ররিরি পাটিরয় বদওয়া হত। 

  


