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১. টিক উত্তর ক্টনব টাচন কর : 

১.১ আজাদ ক্টিন্দ শ্র ৌজ গিন কডরক্টিডলন - 

ক) বাঘা যতীন  খ) সূয য সসন 

গ) ভগৎ সসিং    ঘ) শ্রনতাজজ সুিাষচন্দ্র। 

১.২ মাি ধরার শ্রে উপায়টিডত বঁড়ক্টশ লাডগ তা িল – 

ক) জাল   খ) স াললা 

গ) ক্টিপ  ঘ) দুসন। 

১৩ শ্ররশমকীি পালডনর জনয শ্রে গাডির চাষ করা িয় তা িল – 

ক) চা    খ) তুত 

গ) আনারস   ঘ)  াট। 

২।টিক বাডকযর পাডশ ✓ আর িুল বাডকযর পাডশ ‘x’ ক্টচহ্ন দাও : 

২.১ সিযতার প্রথডম মানুষ মাটির বাসন বযবিার করত। 

উত্তরঃ সতয 

২.২ শ্রবগম শ্ররাডকয়া শ্রমডয়ডদর পড়াডশানার জনয অ্ডনক শ্রচষ্টা কডরক্টিডলন। 

উত্তরঃ সতয 

২.৩ নযাডদশ একটি সিজলিয নদীর মাি। 

উত্তরঃ ক্টমথযা 

৩. একটি বা দটুি বাডকয উত্তর দাও : 

৩.১ পজিমবডের শ্রকান শ্রকান জায়গায় চা চাষ িয়? 



উত্তরঃ দার্জযসলিং ও জল াইগুস়িলত 

৩.২ িারডিস্টার শ্রমক্টশডনর সািাডেয করা োয় এমন দডুিা কাজ শ্রলখ। 

উত্তরঃ ধান কাটা ও ধান ঝা়িা 

৩.৩ গাডেয় ব-দ্বীপ আর রাঢ় অ্ঙুডল চাষ িয় এমন দডুিা  সডলর নাম শ্রলখ। 

উত্তরঃ ধান, গম, ততলবীজ, ডাল ইতযাসদ 

৪।দটুি বা ক্টতনটি বাডকয উত্তর দাও : 

৪.১ বীরসা মুণ্ড, ক্টসধু ও কানহুর মত মানুষডদর আমরা েদ্ধা কক্টর শ্রকন? 

উত্তরঃ সসধু ও কানহু মমুু য সিললন সাাঁওতাল সবলরালের সনতা। তারা দুই ভাই। তারা অতযাচারী 

জসমদার, মোজন ও সিটটশ সরকালরর কম যচারীলদর সবরুলে ল়িাই কলরসিললন। সশষ  য যন্ত সিটটশ 

সরকালরর সসনাবাসেনীর কালি তারা  রার্জত েন। সিটটশ সরকার মুন্ডালদর ও র সবসভন্ন ভালব 

সশাষণ ও অতযাচার করত তাই একই ভালব বীরসা মনু্ডাও তালদর সবরুলে সবলরাে 

কলরসিললন।  বীরসার সনতৃলে সবলরােী মুন্ডারা সরকাসর অসিস, থানা,  ুসলশ ও কম যচারীলদর 

আক্রমণ কলরন। সকন্তু সশষ  য যন্ত সরকালরর সসনাবাসেনীর কালি বীরসা মুন্ডার বাসেনী  রার্জত 

েয়। বীরসালক বর্ি কলর রা াঁসচ সজলল রাখা েয়। ১৮৯৯ সিস্টালে রা াঁসচ সজলল বীরসা মুন্ডার মৃতয য 

েয়। তাই আমরা বীরসা মুণ্ড, সসধু ও কানহুর মত মানুষলদর আমরা শ্রো কসর। 

 

 

 

  

 


