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

উ:-     

ক – স্তে খ – স্তে 

১.১ আবওয়াব  (ঘ) ববআইনি কর 

১.২ স়াহুক়ার (ক) মহ়াজি 

১.৩ দ়াদি (খ) অনিম অর্ থ 

২. সঠিক তেযদিম্ভে নীম্ভের ছকঠি পূরন কর 

দিম্ভরাহ এক জন মনতার নাে কারন(মেম্ভকান একঠি) 

নীল 

দিম্ভরাহ 
নদগম্বর নবশ্ব়াস 

বজ়ার করর চ়ানিরদর নদরয িীল চ়াি 

কর়ারি়া ও চ়ািীরদর ি়ায্য দ়াম ি়া নদরয 

িীলকর স়ারহবরদর অকর্য 

অত্য়াচ়াররর প্রনত্ব়ারদ িীল নবরর়াহ 

শুরু হয 

িারাসাত 

দিম্ভরাহ 
ত্ীতু্মীর ব়া মীর নিশ়ার আনল 

ি়াররকলরবনিয়া অঞ্চরল স্থ়ািীয 

জনমদ়ার, িীলকর ও ঔপনিরবনশক 

শ়াসকরদর নবরুরে প্রনত্ব়াদ স্বরূপ 

আরদ়ারল়াি শুরু হয 

সাওতাল 

দিম্ভরাহ 
নসধু 

স়াাঁওত়্ালরদর এল়াক়ায জনমদ়ার, 

বনহর়াগত্ মহ়াজি অর্ থ়াৎ নদকুর়া 

অত্য়াচ়ার শুরু করর ও ইংররজ 

কম থচ়ানরর়া বজ়ার করর বরলল়াইি 

তত্নরর ক়ারজ ত়্ারদর কম প়ানরশ্রনমরক 

নিয্ুক্ত করর অত্য়াচ়ার করত্। 

েুন্ডা 

দিম্ভরাহ 
নবরস়া মুন্ড়া 

মুন্ড়ারদর জনম ধীরর ধীরর 

বনহর়াগত্রদর হ়ারত্ চরল য়্ায এবং 

জনমদ়ার, মহ়াজি, নিস্ট়াি নমশি়ানর ও 

ঔপনিরবনশক শ়াশকরদর হ়ারত্ ত়্ারদর 

সংসৃ্কনত্ নবিষ্ট হরত্ র়্ারক। 



 ৩. সতয িা দেেযা দনর্ ণে কম্ভরা: 

৩.১  ১৮৭৬ দিস্টাম্ভে লর্ণ নে ণব্রুক জাদর কম্ভরন নািযদিনে দনেন্ত্রর্ আইন। 

উত্তরঃ সতয 

৩.২ ১৯০৫ দিস্টাম্ভের ১৬ অম্ভটাির িাাংলা দিিাজম্ভনর পদরকল্পনা িাস্তিাদেত করা হে। 

উত্তরঃ সতয 

৩.৩ পাঞ্জাম্ভি লালা লাজপত রাই-এর মনতৃম্ভে দিিাজজ উৎসি োলু হে। 

উত্তরঃ দেেযা 

৩.৪ সাাঁওতালরা ঔপদনম্ভিদিক িাসম্ভকর মিাষম্ভনর দিরুম্ভে দিম্ভরাহ কম্ভরদছল।  

উ:-  দেেযা 
  

৪. সঠিক িে মিম্ভছ দনম্ভে িূনযস্থান পূরর্ কর : 

৪.১ ১৭১৭ দিষ্টাম্ভে _____মুনশ থদকুনল খ়াি______ মক িাাংলার নাজজে পি মিওো হে 

(েুদি ণিকুদল খান/সািাৎ খান /আদলিদিণ খান)।  
  

৪.২ ১৭২২ দিষ্টাম্ভে ______স়াদ়াৎ খ়াি_____ এর মনতৃম্ভে অোম্ভ ধ্যা এিাং স্বিাদসত 

আঞ্চদলক িজি দহসাম্ভি গম্ভ়ে ওম্ভি (দনজাে-উল-েুলক/সািাৎ খান/সফির জাং)। 

  

৪.৩ ১৭২৪ দিষ্টাম্ভে হােরািাি রাজয প্রদতষ্ঠা কম্ভরন _____নিজ়াম-উল-মুলক______ । 

(ফররুখদিের / দনজাে-উল-েুলক/সািাৎ খান)। 

  

৪.৪ ১৮৭৮ দিষ্টাম্ভে মিিীে েুরর্ আইন জাদর কম্ভরন _____লর্থ নলটি______ (লর্ণ 

দলিন/লর্ণ দরপন/লর্ণ মিদিঙ্ক/লর্ণ কযাদনাং)।  
  

৫. োর-পাাঁেঠি িাম্ভকয উত্তর িাও : 

৫.১ মক, দক উম্ভেম্ভিয দসদিল সাদিণস োলু কম্ভরন?  

উ:-   ভ়াররত্ নসনভল স়ানভথস চ়ালু কররি লর্থ কর্ থওয়ানলশ । নসনভল স়ানভথস চ়ালু কর়ার নপছরি লর্থ 

কর্ থওয়ানলরশর প্রধ়াি উরেশয নছল প্রশ়াসনিক ক়ারজর ম়ািরক উন্নত্ ও দ্রুত্গ়ামী কর়া । উরেখয 

র়াজস্ব নবভ়ারগর কম থচ়ারীরদর দক্ষ কর়ার জিয ও স়াধ়ারর্ কম থচ়ারীরদর দুিীনত্ বন্ধ কর়াই নছল 

উরেশয 

৫.২ িযাপঠিস্ট দেিন দিক্ষার প্রসাম্ভর মকেন িূদেকা পালন কম্ভরদছল?  

উ:-  বয়াপটটস্ট নমশি়ানর ১৮০০ নিষ্ট়ারে উইনলয়াম বকনর, ম়াশ থময়াি ও উইনলযম ওয়ারর্থর নমনলত্ 

প্ররচষ্ট়ায শ্রীর়ামপুরর প্রনত্ষ্ঠ়া হয। নশক্ষ়ার প্রস়ারর বয়াপটটস্ট নমশরির অরিক গুরুত্বপূর্ থ ভূনমক়া 

ররযরছ। এই নমশরির প্ররচষ্ট়ারত্ই ১২৬টট নবদয়ালয ও প্র়ায দশ হ়াজ়ার ভ়ারত্ীয ছ়াত্র প়াশ্চ়াত্য নশক্ষ়ার 

সুরয়্াগ প়ায । 

৫.৩ পজন্ডতা রোিাঈ মকন স্মরর্ীে? 



উঃ- উনিশ শত্রক পশ্চশ্চম ভ়াররত্ ি়ারীনশক্ষ়ায নবরশি উরদয়াগী হরযনছরলি পশ্চিত়্া রম়াব়াঈ। প্র়াচীি 

ভ়ারত্ীয শ়ারে নশনক্ষত্ ব্র়াহ্মর্ পনরব়াররর বমরয পশ্চিত়্া রম়াব়াঈ সমস্ত স়াম়াশ্চজক ব়াধ়া উরপক্ষ়া করর এক 

শুররক নবরয কররি। পরর নবধব়া অবস্থ়ায নিরজর বমরযরক নিরয ইংলয়ারন্ড নগরয নত্নি র়্াক্ত়ানর পরিি। 

নবধব়ারদর জিয নত্নি একটট আশ্রমও প্রনত্ষ্ঠ়া কররনছরলি। 

 ৫.৪ ইোং মিঙ্গল িম্ভলর িঠুি সীোিেতার উম্ভেখ কর। 

উঃ- নর্রর়াশ্চজও এবং ত়্ার অিুগ়ামীরদর দ্ব়ার়া পনরচ়ানলত্ ইযং ববঙ্গল ব়া িবযবঙ্গ আরদ়ালরির ববশনকছু 

সীম়াবেত়্া নছল- 

ক)ত়্ারদর আরদ়ালি নছল শহর বকশ্চিক ি়ারমর জিগরির সরঙ্গ ত়্ারদর বক়াি সংরয়্াগ নছল ি়া 

খ) নব্রটটশ শ়াসি ও নশক্ষ়ার প্রনত্ ত়্ারদর অন্ধ সমর্ থি নছল। 

 ৫.৫ ইলিািণ দিলম্ভক দনম্ভে মকন দিতম্ভকণর সূেনা হম্ভেদছল? 

উত্তরঃ বক়ািও ভ়ারত্ীয নবচ়াররকর ইউরর়াপীযরদর নবচ়ার কর়ার অনধক়ার নছল ি়া। গভি থর বজি়াররল লর্থ 

নরপরির আইিসভ়ার সদসয নস নপ নবচ়ার নবভ়াগীয বক্ষরত্র এই দরূ কর়ার বচষ্ট়া কররি ত়্ার প্রস্ত়ানবত্ 

একটট নবরল ভ়ারত্ীয নবচ়ারকরদর ইউরর়াপীযরদর নবচ়ার কর়ার অনধক়ার বদওয়া হয এই নবরলর প্রনত্ব়ারদ 

ইউরর়াপীযর়া সংগটিত্ভ়ারব নবরর়াহ বঘ়াির়্া করর। বশ্বত়্াঙ্গরদর এই আরদ়ালরির ফরল ঐ নবল প্রত্য়াহ়ার 

কর়া হয। নবল প্রত্য়াহ়ার হরল ভ়ারত্ সভ়ার উরদয়ারগ ভ়ারত্ীযর়া আরদ়ালি শুরু কররি। উভযপরক্ষর 

আরদ়ালি ও প়াল্ট়া আরদ়ালি ইলব়াটথ নবল নবত্কথ ি়ারম পনরনচত্। ভ়ারত্ সভ়ার আরদ়ালরির বজরর 

কর়ার অনধক়ার পত্স়ারপরক্ষ ইউরর়াপীয নবচ়ারকরদর নবচ়ার। 

 ৬. আি-িিঠি িাম্ভকয উত্তর িাও : 

৬.১ জদে জদরপ ও রাজস্ব দনর্ ণম্ভের মক্ষম্ভে ঔপদনম্ভিদিক প্রিাসন কী কী পিম্ভক্ষপ 

দনম্ভেদছল?  

উ:-  বক্স়াররর যু্রের পর ি়ারযব ি়াশ্চজম, আনমলদ়ার ও সুপ়ারভ়াইজ়ার এসব গিরির ম়াধযরমই 

বক়াম্প়ানি ভূনমর়াজরস্বর ভ়ার দখল কররত্ র়্ারক । ঔপনিরবনশক শ়াসরির জনম জনরপ ও র়াজস্ব 

আদ়ারযর বক্ষরত্র পদরক্ষপগুল হল – প়াাঁচ়াওস়াল়া, একস়াল়া, দশস়াল়া ও নচরস্থ়ারয বরদ়াবস্ত এবং 

র়াযত্ওয়ানর ও মহলওয়ানর বন্ধবস্ত ইত্য়ানদ। 

পাাঁেসালা িম্ভধািস্ত : ভ্র়ামযম়াি কনমটটর সুপ়ানররশ ওয়াররি বহনস্টংস ১৭৭২ নিস্ট়ারে প়াাঁচ বছররর 

জিয জনমদ়াররদর জনম বন্টি কররি, বসট়াই প়াাঁচস়াল়া বরন্ধ়াবস্ত ি়ারম পনরনচত্। 

একসালা িম্ভধািস্ত : প়াাঁচস়াল়া বরন্ধ়াবরস্তর অসুনবধ়াগুরল়া দরূ কররত্ আনমনি কনমশরির 

নররপ়ারটথর নভনত্তরত্ ওয়াররি বহনস্টংস এক স়াল়া বরদ়াবস্ত চ়ালু কররি।  

িিসালা িম্ভধািস্ত : ১৭৯০ নিস্ট়ারে লর্থ কি থওয়ানলস ব়াংল়া, নবহ়ার ও , উনিিয়ার জনমদ়াররর দশ 

বছররর জিয জনম বদি, এরই ি়াম দশ স়াল়া বরন্ধ়াবস্ত।  

দেরস্থােী িম্ভদািস্ত : জ়ানমদ়ারর়া দশ স়াল়া বরন্ধ়াবস্ত অিুস়ারর টিক সময মত্ র়াজস্ব জম়া বদয 

ত়্াই র়াজস্ব ব়ার রর্থর পর়ামরশ থ লর্থ কর্ থওয়ানলস। ১৭৯৩ নিস্ট়ারের ২২ ম়াচথ ব়াংল়া, নবহ়ার ও 

উনিিয়ার জনমদ়াররদর নচরনদরির জিয নিনদথষ্ট র়াজরস্বর নবনিমরয জনম বন্টি কররি, এট়াই নচরস্থ়াযী 

বরন্ধ়াবস্ত ি়ারম পনরনচত্। 

৬.২ ‘সম্পম্ভির িদহগ ণেন’ িলম্ভত কী মিাঝ?  



উঃ-  উপনিরবশ নহস়ারব ভ়াররত্র সম্পদরক নব্ররটরি ি়াি়া ভ়ারব স্থ়াি়ান্তনরত্ কর়া হত্। ত়্ার প্রনত্দরি 

অবশয ভ়াররত্ অর্ থনিনত্ক উন্নযি হত্ ি়া । এইভ়ারব বদরশর সম্পদ নবরদরশ চ়াল়াি কর়ারকই ‘সম্পরদর 

বনহগ থমি বরল উরেখ কর়া হয। সম্পরদর এই বনহগ থমি ভ়াররত্ নব্রটটশ শ়াসরির এক লক্ষযিীয 

তবনশষ্টয।নব্রটটশ ইস্ট ইশ্চন্ডয়া বক়াম্প়ানি বর়াবনর বক়াম্প়ানি অর্ থ়াৎ নব্ররটরির স্ব়ারর্ থর কর়্া ম়ার়্ায বররখ ক়াজ 

করত্। ফরল ত়্ারদর ক়ারজর য়্াবত্ীয উরেশয নছল ভ়ারত্ীয অর্ থিীনত্রক নব্ররটরির উন্ননত্র ক়ারজ 

বযবহ়ার কর়া, আর ত়্ার জিয আবশযক নছল ভ়াররত্র সম্পদ ও অর্ থরক নব্ররটরি স্ত়াি়ান্তনরত্ কর়া। 

১৮৪০ নিস্ট়ারে এক নব্রটটশ আনধক়ানররকর বক্তবয বর্রক জ়াি়া য়্ায বয্ ভ়ারত্ বর্রক বছরর ২-৩ বক়াটট 

স্ট়ানল থং মুরলযর সম্পদ নব্ররটরি বয্ত্। য্নদও ভ়ারত্ ত়্ার নবনিমরয স়াম়ািয দ়ারমর নকছু য্ুরের সরঞ্জ়াম 

ছ়াি়া নকছুই বপত্ ি়া। ব়াস্তরব ভ়ারত্ সম্পরদর বনহগ থমরর্র বক্ষরত্র নব্রটটশ শ়াসি স্পরঞ্জর মত্ ক়াজ করত্। 

ভ়ারত্ বর্রক সম্পদ শুরি নব্ররটরি প়াটিরয বদওয়া হত্। 

 ৬.৩ দিি িতম্ভকর প্রেে দিম্ভক িাাংলাে গম্ভ়ে ওিা দিদিন্ন গুপ্ত সদেদতর পদরেে িাও। 

উত্তরঃ স্বরদশী আরদ়ালরির বশি নদরক নবপ্লবব়াদী আরদ়ালরির ধ়ার়াটট ববনশ করর বদখরত্ প়াওয়া য়্ায। 

এই ধ়ার়াটটর একটট প্রধ়াি নভনত্ত নছল নবনভন্ন সনমনত্গুনল। আপ়াত্ভ়ারব সনমনত্গুনল শরীর চচথ়ার প়াশ়াপ়ানশ 

নবনভন্ন সম়াজরসব়ামূলক উরদয়াগ নিত্। ত়্ার মধয নদরয মূলত্ ছ়াত্র ও য্ুব সম়ারজর ক়ারছ স্বরদরশর 

ভ়াবধ়ার়া প্রচ়ার কর়া হত্।  অত্য়াচ়ারী নব্রটটশ প্রশ়াসক ও ত়্ারদর সহরয়্াগী বদশীয বযশ্চক্তরদর নচনিত্ কররত্ 

শুরু কররি নবপ্লবীর়া। শুরু হয বয়াশ্চক্ত হত্য়ার র়াজিীনত্। 

            এই সমরয ব়াংল়ায বয্ সব গুপ্ত সনমনত্  গরি উরিনছল ত়্া হল – 

অনুিীলন সদেদতঃ অিশুীলি সনমনত্ নছল বশ্চিমচি চরট়াপ়াধয়ারযর অিুশীলি ত্রের আদরশ থ গটিত্ 

ব়াংল়ার একটট সশে নব্রটটশ-নবরর়াধী সংগিি। ঢ়াক়া ও কলক়াত়্া শহররক বকি করর এই দলটট নবংশ 

শত়্ােীর প্রর্মভ়ারগ সংগটিত্ হয। ত্রব কলক়াত়্ায প্রর্ম অিুশীলি সনমনত্র আখি়াগুনল ১৯০২ স়ারলই 

শুরু হরলও পরবত্ীক়ারল ঢ়াক়ায ত়্া আরর়া নবস্তৃ্ত্ হয 

ঢাকা অনুিীলন সদেদতঃ ১৯০৬ স়ারল ঢ়াক়া সরক়ানর করলরজর নশক্ষক এবং পরবত্ী সমরয ঢ়াক়া 

'িয়াশি়াল সু্কল' এর প্রনত্ষ্ঠ়াত়্া প্রধ়াি নশক্ষক পুনলিনবহ়ারী দ়ারসর বিতৃ্রত্ব ৮০ জিয নহদ ুয্ুবক গিি করর 

ঢ়াক়া অিুশীলি সনমনত্। 

েেেনদসাংহ অনুিীলন সদেদত; মযমিনসংহ অিুশীলি সনমনত্ গিি কররি তত্ররল়াকযি়ার্ চক্রবত্ী। 

এই সনমনত্র সভয নছরলি  জ্ঞ়ািচি মজমুদ়ার, ররমশচি বচৌধুরী, অমূলযচি অনধক়ারী, প্রমুখ। 

 


