
১. ‘ক’ স্তম্ভের সাম্ভে ‘খ’ স্তে মেলাও: 

ক- স্তে খ- স্তে 

১.১ ভাইসরয়  (গ) লর্ড ক্যান িং  

১.২ চৈত্র মেলা  (ঘ)  বগগাপাল নেত্র  

১.৩ জনেদার সভা  (ক্) রাধাক্ান্ত মদব  

১.৪ মবঙ্গল মেক্ন ক্াল ইন্সটেটেউে  (খ) তারক্ াথ পানলত 

 

২. সত্য বা মেেযা মির্ ণয় কম্ভরা : 

২.১) ১৮৫৭ নিস্টাগের নবগরাগের অনভঘাগত ভারগত নিটেশ শাসগ র সোনি ঘগেনিল। মেেযা 

২.২) ভারতসভা গগ়ে উগেনিল মদগশর জ গণগক্ বৃেত্তর রাজন নতক্ ক্ে ডক্াগে এক্গজাে ক্রার 

জ য। সত্য 

২.৩) ভারগত িাপা প্রথে বািংলা বই ‘এ গ্রাোর অব দয মবঙ্গল লযাঙু্গগয়জ।’ মেেযা 

২.৪) ১৮০০ নিস্টাগে ম ােড উইনলয়াে ক্গলজ ও শ্রীরােপুর বযাপটেস্ট নেশ  প্রনতটিত েয়। সত্য 

৩. দটুি বা মত্িটি বাম্ভকয িীম্ভের প্রশ্নগুমলর উত্তর দাও : 

৩.১) েম্ভেন্দ্রলাল সরকার মকি স্মরিীয়? 

উত্তরঃ েগেন্দ্রলাল সরক্ার (জন্ম ২  গভম্বর ১৮৩৩ - েৃতয য ২৩ ম ব্রুয়ানর, ১৯০৪) মপশায় নৈনক্ৎসক্ 

নিগল । নতন  ১৮৭৬ সাগল ইন্ডিয়া  অযাগসানসগয়শ   র দয ক্ালটেগভশ  অ  সাইন্স-এর 

প্রনতিাতা। নতন  এই প্রনতিা টে প্রনতিা ক্গর ভারগত নবজ্ঞা  প্রসাগরর মেগত্র গুরুত্বপূণ ড ভূনেক্া 

পাল  ক্গর আজও স্মরণীয় েগয় আগি । 

৩.২) মিক্ষা মবস্তাম্ভর শ্রীরােপুর বযাপটিস্ট মেিম্ভির ভূমেকার উম্ভেখ কর। 

উত্তরঃ নিস্টা  নেশ ানর ভারগত আসার আগগ আ ুিান ক্ নশো েূলত উচ্চসোগজর েগধযই 

সীোবদ্ধ নিল নক্ন্তু উইনলয়াে মক্নর বািংলায় এগস ১৮০০ নিস্টাগে শ্রীরােপুগর িাপাখা া প্রনতিা 

ক্গর । এরই  লশ্রনতগত বাইগবল, রাোয়ণ, েোভারত-সে নবনভন্ন প্রাৈী  ভারতীয় সানেগতযর বািংলা 



অ ুবাদ ও পােযপুস্তক্ প্রক্ানশত েগয় সুলগভ গ্রােগগের সাধারণ নশোথীগদর োগত পর্ ডন্ত মপ ৌঁগি 

র্ায়। এভাগবই বযাপটেস্ট নেশ  বািংলায় গণনশোর প্রসাগর গুরুত্বপূণ ড ভূনেক্া ম  । 

৪. সাত্ বা আিটি বাম্ভকয উত্তর দাও: 

রবীন্দ্রিাে ঠাকুম্ভরর মিক্ষামেন্তায় মকাি মদকটি িামন্তমিম্ভকত্ি প্রমত্ষ্ঠায় সবম্ভেম্ভয় মবমি 

ফুম্ভি উম্ভঠমিল? 

উত্তরঃনবশ্বক্নব রবীন্দ্র াথ োকু্র শানন্তন গক্ত  নশোপ্রনতিা টে ন গজর নশোনৈন্তার নভনত্তগত গগ়ে 

তয গলনিগল । 

রবীন্দ্র াগথর শানন্তন গক্ত  ভাব া: 

i) রবীন্দ্র াথ োকু্র তার ন জস্ব নশোনৈন্তার নভনত্তগত শানন্তন গক্ত  নশোপ্রনতিা  গগ়ে মতাগল  

ক্ারণ নতন  মৈগয়নিগল  প্রকৃ্নতর ক্ািাক্ানি আদশ ড পনরগবগশর েগধয নশশুগদর বগ়ো ক্গর তয লগত। 

ii) রবীন্দ্র াথ োকু্র প্রাৈী  ভারগতর আশ্রনেক্ নশোর ভাবধারায় অ ুপ্রানণত েগয়নিগল  বগলই নতন  

নশোথীগদর শানন্তন গক্তগ  মরগখ নশো মদওয়ার পনরক্ল্প া ক্গরনিগল । 

iii) রবীন্দ্র াথ শানন্তন গক্তগ  গুরু ও নশগযযর েগধয েধুর সম্পক্ড গগ়ে মতালার উপর গুরুত্ব আগরাপ 

ক্গরনিগল ।  

iv) রবীন্দ্র াথ শানন্তন গক্তগ  নশোথীগদর সৃজ েূলক্ ক্াগজর উপর গুরুত্ব আগরাপ ক্গরনিগল  

এে নক্ এখাগ  নতন  নবনভন্ন ধরগ র উৎসব পাল  ক্রারও বযবস্থা ক্গরনিগল । নতন  বলগত  

এসগবর োধযগে নশোথীগদর পনরপূণ ড নবক্াশ ঘেগব। 

 


