
নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখ : 

১. ‘ক’ স্তচের সাচে ‘খ’ স্তে লেিাও : 

উঃ 

ক - স্তে খ - স্তে 

১.১ বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (খ) ১৮৩৬ শরঃ 

১.২ ভারতসভা (ঘ) ১৮৭৬ শরঃ 

১.৩ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (গ) ১৮৮৫ শরঃ 

১.৪ ইলবার্ট শবল (ক) ১৮৮৩ শরঃ 

 

২. সত্য বা লেেযা লনর্ ণয় কর : 

২.১ ১৮৫৭-র লবচরাহচক জাত্ীয়ত্াবাদীরা ‘ভারচত্র স্বাধীনত্া যুদ্ধ’ বচি বযাখযা কচরন। 

উ:  সত্য 

২.২ ঔপলনচবলিক ভারচত্ ির্ণ কযালনিং প্রেে ভাইসরয় লনযুক্ত হন। 

উ: সত্য 

২.৩ বত্ণোন ভারত্' গ্রচে স্বােী লবচবকানন্দ শুর জাগরচর্র কো বচিচেন। 

উ: সত্য 

২.৪ ‘আনন্দেঠ উপনযাসটি স্বচদিী আচন্দািচনর পিভূলেকায় রলেত্ হয়। 

উ: সত্য 

৩. দটুি বা লত্নটি বাচকয উত্তর দাও : 



৩.১ ‘লগারা' উপনযাচসর েধয লদচয় লকান দ্বচের প্রলত্ফিন িক্ষ্য করা যায় ? 

উ:  রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রশিত গগারা উপনযাসটর্ একটর্ জাতীয়তাবাদী উপনযাস।  

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার এই উপনযাগ্রস সমকালীন সমাজজীবগ্রনর প্রশতচ্ছশব এগঁ্রকগ্রেন। গগারা 

শিটর্িগ্রদর প্রশত শবগ্রেগ্রষ কগ্রঠার শিন্দতু্ববাদী মতাশ্রয়ী িগ্রয় ওগ্রঠ। শকন্তু প্রািয ও পাশ্চাগ্রতযর শমলগ্রনই গে 

নতুন েুগ্রগর সিুনা তা গস গিগ্রষ উপলশি কগ্রর।  এই উপনযাগ্রস প্রািয ও পাশ্চাগ্রতযর ,বযাক্তির সগ্রঙ্গ সমাগ্রজর, 

সমাগ্রজর সগ্রঙ্গ ধগ্রম টর, ধগ্রম টর সগ্রঙ্গ মানবসগ্রতযর শবগ্রেষ ও েন্দ্ব স্পষ্ট িগ্রয় উগ্রঠগ্রে। 

৩.২ গগচনন্দ্রনাে ঠাকুর স্মরর্ীয় লকন? 

উ:  গগগ্রনন্দ্রনাথ ঠাকুর গজাডা সাগঁ্রকার ঠাকুর পশরবাগ্ররর একজন সদসয। শতশন বঙ্গীয় ঘরানার একজন 

শিত্রকর ও বযাঙ্গশিত্রশিল্পী শিগ্রসগ্রব শবখযাত িগ্রয় আগ্রেন। 

 আধুশনক বযাঙ্গশিগ্রত্রর জনক শেগ্রলন গগগ্রনন্দ্রনাথ ঠাকুর। শতশন শবরূপ বজ্র ','অদ্ভুত গলাক , নব 

হুগ্রলাড ' প্রভৃশত উগ্রলখগ্রোগয বযাঙ্গশিত্র অঙ্কন কগ্ররন। এই শিত্র গুশলর মাধযগ্রম শতশন ঔপশনগ্রবশিক িাসগ্রনর 

শবশভন্ন শদক, ভারতীয় সমাগ্রজর জাতপাত ও বর্ টববষময বযবস্থার তীি সমাগ্রলািনা কগ্ররশেগ্রলন। 

৪. সাত্ বা আিটি বাচকয উত্তর দাও : 

‘ভারত্োত্া’ লেত্রটি কীভাচব ভারচত্র জাত্ীয়ত্াবাদী আচন্দািচনর প্রত্ীচক পলরর্ত্ হচয়লেি? 

উ:  শিটর্ি-িাশসত পরাধীন ভারতবগ্রষ ট শিত্রশিল্পীগর্ শিগ্রত্রর মাধযগ্রম ভারতীয় জাতীয়তাগ্রবাধ ফুটর্গ্রয় 

তুগ্রলশেগ্রলন। ভারতীয় জাতীয়তাগ্রবাধ সৃটষ্টকারী শিত্র গুশলর মগ্রধয অনযতম প্রধান শেল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুগ্ররর 

অক্তঙ্কত ভারতমাতা 'শিত্রটর্। শিত্রটর্র ববশিষ্টয িলঃ 

স্বচদিীকত্া : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুগ্ররর আকঁা ভারতমাতা শিত্রটর্ জাতীয়তাবাগ্রদর মূল স্তম্ভ রূগ্রপ পশরগশর্ত 

িগ্রয়শেল বঙ্গভঙ্গ আগ্রন্দালগ্রনর সময়। কারর্ এই শিত্রটর্ স্বগ্রদিীকতার বাতাবরগ্রর্ শিক্তত্রত িগ্রয়শেল।  

লিটিি লবচরালধত্া : শিটর্িগ্রদর শবগ্ররাশধতা করা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুগ্ররর মগ্রনাভাগ্রবর সগ্রঙ্গ েুি শেল। আর 

এই ভারতমাতা শিত্রটর্গ্রক শতশন শিটর্িশবগ্ররাধী একটর্ প্রতীক শিসাগ্রব তুগ্রল ধগ্ররশেগ্রলন।  

জাত্ীয়ত্াবাদ : বঙ্গভঙ্গ শবগ্ররাধী, স্বগ্রদিী আগ্রন্দালন এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদগ্রক অনুগ্রপ্ররর্া জাগাগ্রনার 

জনয ভারতমাতা শিত্রটর্গ্রক সব সময় আগ্রন্দালগ্রনর সামগ্রন রাখা িত। এই কারগ্রর্ খুব সিগ্রজই ভারতমাতা 

শিত্রটর্ ভারগ্রতর জাতীয়তাবাগ্রদর প্রতীক িগ্রয় উগ্রঠশেল। 

ঐকযবদ্ধত্া : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুগ্ররর ভারতমাতা শিত্রটর্র মগ্রধয শেল সমস্ত ভারগ্রতর ববশিষ্টয, গেমন 

শিত্রটর্গ্রত ভারত মাতার িার িাগ্রত রগ্রয়গ্রে গবদ, ধাগ্রনর িীস, জগ্রপর মালা ও গেত বস্ত্র পশরধান। শিত্রটর্গ্রত এই 

রূগ্রপর কারগ্রর্ খুব সিগ্রজই ভারতবাসীগ্রদর ভারতীয় সভযতা ও সংসৃ্কশতর ঐশতগ্রিযর প্রতীক িগ্রয় উগ্রঠশেল। 

উপগ্রর বশর্ টত এই সকল ববশিগ্রষ্টযর জনয অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুগ্ররর ভারতমাতা শিত্রটর্ শিটর্ি শবগ্ররাধী মগ্রনাভাব 

শনগ্রয় খুব সিগ্রজই ভারগ্রতর জাতীয়তাবাগ্রদর প্রতীক িগ্রয় উগ্রঠশেল। 

 


