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মডেল অ্যাক্টিক্টিটি িাস্ক ২০২১ | অ্ডিাবর 

অ্ষ্টম শ্রেণী| ইক্টিহাস| পািট -৭ 

১. 'ক' স্তডের সডে 'খ' স্তে শ্রমলাওঃ 

উ:- 

‘ক‘ স্তে ‘খ‘ স্তে 

১.১ আত্মীয় সভা (খ) রামমমাহন রায় 

১.২ জাতীয় মমলা (ঘ)নবম াপাল মমত্র 

১.৩ সত্মম াধক সমাজ (ক) মজযামতরাও ফুমল 

১.৪ আর্ য সমাজ ( ) স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী 

 ২. শূন্যস্থান্ পূরণ কডরা: 

২.১ সা মর কনযাম শু ভামসময় মদওয়ার প্রথা মনমিদ্ধ কমরন লেট ওডেডলসক্টল | 

২.২ মাদ্রাজ মপ্রমসমেন্সিমত মবধবা মববাহ আমন্দালন শুরু হয়  বীডরশক্টলেম পান্িুলু _মনতৃমে। 

২.৩ আমল ড় অযাাংমলা ওমরময়ন্টাল কমলজ প্রমতষ্ঠা কমরন _সযার সসেদ আহডমদ খা___ | 

২.৪ স্বামী মবমবকানন্দ _ক্টশকাড া ধম য সমেলমন মর্া দান কমরন। 

৩. দটুি বা ক্টিন্টি বাডকয উত্তর দাও : 

৩.১ বারাসাি ক্টবডরাহ কী? 

উ:-  বারাসাত অঞ্চমলর মমর মনসার আমল (মততুমমর) ওয়াহামব মতামমত অনুপ্রামিত হন। মততুমমমরর 

মনতৃমেই নারমকলমবমড়য়া অঞ্চমল ওয়াহামব আমন্দালন শুরু হয়। নমদয়া, ফমরদপুর প্রভৃমত অঞমলও 

ওয়াহামব মবমদ্রাহ ছমড়ময় পমড়। মততুমমমরর আমন্দালন স্থানীয় জমমদার, নীলকর ও মিটি  প্র াসমনর 

মবরুমদ্ধ সাং টিত হয়।মবমদ্রাহ শুরুর মকছুমদমনর মমধযই মততুমমর মঘািিা কমরন মকাম্পামন সরকামরর  াসন 

ম ি হময় আসমছ। বারাসাত অঞ্চমল একটি বা াঁম র মকল্লা বামনময় মনমজ বাদ াহ উপামধ মনন মততু।এমকই 

বারাসাত মবমদ্রাহ বমল। অব য নারমকলমবমড়য়া বা বারাসাত মবমদ্রাহ দমন করার জনয মিটি -মমধয বামহনী 

কামান মদম  বা াঁম র মকল্লা ধ্বাংস কমর মদয় (১৮৩১ মি:)। 

৩.২ ‘ন্বযবে’ ন্াডম কারা পক্টরক্টিি ক্টিডলন্? 



উ:-  নবযবঙ্গ ম াষ্ঠী: কলকাতার মহন্দ ুকমলমজর ম ক্ষক মহনমর লুই মভমভয়ান মেমরান্সজও-র অনু ামী ছাত্রমদর 

একসমঙ্গ নবযবঙ্গ বা ইয়াং মবঙ্গল ম াষ্ঠী বলা হত। এমদর ‘মেমরান্সজয়ান’ বা ‘ন্সজমরান্সজও পন্থী’-ও বলা হত। 

উমন   তমকর মব , ন্সত্র  ও চমল্লম র দ মক নবযবঙ্গ ম াষ্ঠী নতুন মচন্তা ও কম যকামের অগ্রদতূ মহমসমব কাজ 

কমরন। 

৩.৩ শ্রমাপালা ক্টবডরাহ শ্রকন্ হডেক্টিল? 

উ:-  মমাপালা মবমদ্রামহর কারি দমক্ষি ভারমতর মালাবামরর মমাপালারা মছমলন দমরদ্র কৃিক, কৃমি শ্রমমক, 

মছামিা বযবসায়ী ও মজমল। মসখামনর  মরব কৃিকমদর ওপর রাজমস্বর মবাঝা ও মবমভন্ন মবআইমন কর মিটি রা 

চামপময় মদময়মছল। জমমমত কৃিকমদর অমধকারও অস্বীকার করা হয়। এইগুমল মছল মমাপালা মবমদ্রামহর 

কারি। 

৪. িার-পাাঁিটি বাডকয উত্তর দাও : 

৪.১ সাাঁওিাল ক্টবডরাডহর সমর্ টডন্ ‘ক্টহন্দ ুপযাটিেি’ শ্রকমন্ িূক্টমকা পালন্ কডরক্টিল? 

উ:- সাাঁওতাল মবমদ্রামহর খবর কলকাতায় মপ ৌঁছামনার পমর ম মক্ষত মহন্দ ু বাঙামলমদর অমনমকই ঐ 

মবমদ্রামহর মবমরামধতা কমরন। এর অনযতম বযমতক্রম মছমলন মহন্দ ু পযাটিয়ি সাংবাদপমত্রর সম্পাদক 

হমর চন্দ্র মমুখাপাধযায়। মতমন সতয উদঘািন মকামর বমলন সাওতালমদর মবনা পামরশ্রমমমক মজার কমর 

মব ার খািামনা হময়মছ। তাছাড়া অমতমরক্ত খাজনা মদমত তামদর বাধয করা হময়মছ। হমর চন্দ্র বমলন, র্ারা 

 ামন্তমপ্রয় সাাঁওতালমদর উপর অতযাচার কমর তামদর মবমদ্রাহ করমত বাধয কমরমছ, তামদরই  ান্সি হওয়া 

উমচৎ। সাাঁওতালমদর  ান্সি প্রাপয নয়। সাাঁওতালরা শুধু চায় মনমজমদর জঙ্গল ও উপতযকার মমধয 

স্বাধীনভামব জীবন র্াপমনর অমধকার। 

৪.২ ১৮৫৭-র ক্টবডরাডহর পর প্রশাসক্টন্ক শ্রেডে দটুি উডেখড া য পক্টরবিটডন্র উডেখ কডরা। 

উ:-  

i. িাইসবে পডদর সৃটষ্ট: মহামবমদ্রামহর পর ইাংলযামে মকাম্পামনর ভারত প্র াসন সাংক্রান্ত মবিময় সাংস্কার 

করা হয়। ১৭৮৪ মিস্টামে মপমির ভারত আইন অনুসামর ‘মবােয অফ কমরাল’, ‘মকািয অফ োইমরক্টরস’, 

‘মসমক্রি কমমটি’ লেন মথমক ভারতীয় প্র াসন মনয়ন্ত্রি করত। এখন এই সাংসযাগুমল বামতল কমর ১৫ 

সদসযমবম ষ্ট ইন্সেয়া কাউন্সিল  টিত হয়। এর সভাপমত হন ভারত সমচব (Secretary of the State for India)। 

মতমন মিটি  মন্ত্রীসভার ভারত মবিময় ভারপ্রাপ্ত একজন মন্ত্রী মছমলন। মতমন তাাঁর কামজর জনয পাল যামমমন্টর 

কামছ দায়ী থাকমতন। এ ছাড়া  ভন যর মজনামরল পমদর নাম পমরবতযন কমর ভাইসরয় করা হয়। ভারমতর 

প্রথম ভাইসরয় হন লেয কযামনাং। 

ii. আইন্ পক্টরষডদ িারিীেডদর গ্রহণ: মহামবমদ্রামহর পর ভারতীয় প্র াসমনর সাংস্কার সামধত হয়। এ র্াবৎ 

ভারতীয় প্র াসমন ভারতীয়মদর মর্া দামনর বযবস্থা মছল না। মহামবমদ্রামহর পর ভারতীয় প্র াসমন 

ভারতবাসীর মতামত গ্রহমির জনয ভারতীয় পমরিদীয় আইন (Indian Council Act-1861) পাস হয়। এই 

আইন অনুসামর বমড়ালাি বা ভাইসরয় এর আইন পমরিমদর সদসযসাংখযা বাড়ামনা হয় এবাং মসখামন 

ভারতীয়মদর মনর্ুন্সক্তর বযবস্থা করা হয়। একইভামব প্রমদ গুমলমতও (বাাংলা, মাদ্রাজ ও মবাম্বাই) মছামিালাি বা 

মলফমিনযান্ট  ভন যমরর পমরিমদ ভারতীয় সদসয মনর্ুক্ত করা হয়। 


