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

ক-স্তে খ-স্তে 

১.১) ইয়ং ইতালি (খ) জ াসেফ ম্যাৎলেলি 

১.২) জেফটি িযাম্প (ঘ) হাম্লি জেলি 

১.৩) ইউসিাপীয েম্া তন্ত্র  (ক) োাঁ লেসম্া 

১.৪ রক্ত ও জিৌহ িীলত (গ) লিেম্াকক 

 

২. সত্য বা মেেযা মির্ ণয় কর: 

২.১) িাসে লিতীয প্র াতন্ত্র প্রলতটিত হয ১৮৪৮ লিস্টাসে। সত্য 

২.২) লিল্প লিপ্লসির েম্য ই়ংিযান্ড লিসের কারখািা লহোসি পলরলিলত পায। সত্য 

২.৩) লহিিাসরর িাষায ইতালি লিি – ‘একটি জিৌসগালিক ে়ংজ্ঞা ম্াত্র।’ মেেযা 

২.৪) এড্রিযাসিাপসির েলি স্বাক্ষলরত হসযলিি রালিযা ও তুরসের ম্সযয। সত্য 

৩. দটুি বা মত্িটি বাম্ভকয িীম্ভের প্রশ্নগুমলর উত্তর দাও: 

৩.১) মরসর্জণম্ভেম্ভটা কী? 

উঃ কাসি কািালর েলম্লতর হাত যসর ইতালিসত এক  াতীযতািাদী  াগরণ তথা আসদািসির  ন্ম 

হয, যাসক িিা হয লরেড্র কসম্সটা িা পুিরুত্থাি িা িি াগরণ। এই  াগরসণর ম্যযলদসয ইিালিিােী 

তাসদর অতীত ঐলতহয, ে়ংেৃলত ও িীরগাথা েম্পসকক লিসিষ অিগত হয। 

৩.২) মেম্ভিা কাম্ভক বলা হত্? 



উঃ ইউসরাসপর লিলিন্ন িহসরর ে়ংখযািঘু েম্প্রদায (জযম্ি ইহুলদরা) তাসদর লিরাপত্তার স্বাসথ ক 

িহসরর একটি লিলদকষ্ট জঘরা  াযগায এক েসে িেিাে করত। এই জঘরা স্থাি িা িেলতগুলিসকই 

িিা হত জঘসিা। উসেখয জঘসিা কথাটির উদ্ভি হয ইিালির জিলিে িহরসক জকন্দ্র কসর। 

৪. সাত্ বা আিটি বাম্ভকয উত্তর দাও: 

৪.১কাম্ভক ‘েুর্িদাত্া জার’ বলা হয় এবং মকি? 

উঃ  ার লিতীয আসিক াণ্ডার যুগ যুগ যসর লিপীল়িত িূলম্দােসদর দােত্বিিি জথসক ম্ুড্রক্ত 

জদিার  িয লতলি ম্ুড্রক্তদাতা  ার িাসম্ পলরলিত। 

  ার লে়ংহােসি আসরাহণ কসর অিুযািি করসিি জয, রালিযার লপলিসয প়িার লপিসি 

১ম্াত্র িুলম্দাে প্রথাই দাযী। রালিযার আইি অিুোসর িুলম্দেগণ লিি ম্ালিসকর িযড্রক্তগত 

েম্পলত্ত। ম্ালিসকরা তাসদর লিিাসম্ লিক্রয অথিা িারীলরক পী়িণ করসি রাষ্ট্র তাসদর িাযা লদত। 

িুলম্দােরা ি়ংিািুক্রসম্ িুলম্দাসের কা  করত।১৮৭১ োসির ১৯ জিিুযারী ম্ুড্রক্তর জঘাষণা দারা 

 ঘিয দােপ্রথার উসেদ োযি কসরি। এ জঘাষণা অিুযাযী 

i) িুলম্দােরা দােত্ব জথসক ম্ুড্রক্ত পায 

ii) িুলম্দােরা িাগলরক অলযকার িাি কসর 

iii)  লম্দারসদর িুলম্র একা়ংি িূলম্দােরা পায ও কৃষরা  ীিীকা লিি কাসহর েুসযাগ পায। 

iv)  লম্দাররা  লম্র  িয ক্ষলতপুরণ েরকাসরর কাি জথসক পায । 

v) কৃষসকরা ৪থ ক িিসরর লকড্রিসত এ অথ ক েরকারসক পলরসিায করসি । 

 


