
১. সঠিক তথ্য দিয়ে নীযের ছকঠি পূরণ কযরো :- 

সদি/েুক্তি সম়েকোল স্বোক্ষরকোরী 

ব্রেস্ট-লিট োভটের সলি  ১৯১৮ লিস্টোটে জোর্ মোলি ও ব্রসোলভটেত রোলিেো 

ভোস মোই সলি ১৯১৯ লিস্টোটে 

জোর্ মোলি ও ইংিযোন্ড-ফ্রোন্স-

রোলিেো লর্লিত লর্ত্রিক্তি ব্রজো  

 ২. সতয বো দমথ্যো দনণ ণ়ে কযরো : 

২.১ ১৯২১ দিস্টোযে শে়েোর বোজোযর ধ্বস নোমোর ফযল দবশ্ববযোপী অথ্ ণননদতক মহোমন্দো শিখো 

শি়ে। 

উ:- লর্থ্যো  

 ২.২ শবদনযিো মুযসোদলদন অযটোবর, ১৯২২ দিস্টোযে ইতোদলযত ক্ষমতো লোভ কযরন। 

উ:- সতয 

 ২.৩ ‘নতুন অথ্ ণননদতক নীদত’ (NEP) ১৯২১ দিস্টোযে কোল ণ মোকণস প্রবতণন কযরন। 

উ:- লর্থ্যো  

 ২.৪ দহিলোযরর উত্থোযনর পশ্চোযত অথ্ ণননদতক, রোজননদতক ও সোমোক্তজক সংকি গুরুত্বপূণ ণ 

ভূদমকো পোলন কযরদছল। 

উ:- সতয 

 ৩. সোত আিঠি বোযকয উত্তর িোও : 

প্রথ্ম দবশ্বযুযের পর দবযশ্বর মোনদেযে শকমন ধরযনর পদরবতণন লক্ষয করো দিয়েদছল ? 

উ:- দীর্ ম চোর বছর ধটর বীভৎস ধ্বংসিীিো চিোর পর ১৯১৮ সোটি অবটিটে প্রথ্র্ লবশ্বযুটের অবসোি র্ট  

। এই যুে ইউটরোপ তথ্ো লবটশ্বর র্োিলচটত্র তথ্ো রোজনিলতক ব্রেটত্র এক সুদুরপ্রসোরী পলরবতমটির সূচিো 

কটর। এই পলরবতমি গুলি হটিো – 



 i.  চোরট  সোম্রোটজযর পতি র্ট । ব্ররোর্োি সোম্রোজয ১৯১৭ সোটি জোর্ মোি ও অটরো-হোটেলরেোি সোম্রোজয ১৯১৮ 

সোটি এবং অট োর্োি সোম্রোজয ১৯২২ সোটি ধ্বংস হে। 

 ii. ভলবেযটত সরকোর বযবস্থোে এবং আন্তজমোলতক রোজিীলতটত স্বচ্ছতো লিক্তিত করোর জিয গট়ে ব্রতোিো হে 

‘িীগ অব ব্রিিি’। যো পটর আবোর বযথ্ ম হে। 

 iii. অলরেো, ব্রচক ব্রলোভোলকেো, এটতোলিেো, হোটেলর, িো লভেো, লিথু্লিেো এবং তুরে স্বোধীি রোষ্ট্র লহটসটব গট়ে 

ওটে। 

 iv.  ভোস মোই চুক্তির র্োধযটর্ পরোক্তজত জোর্ মোলিটক ২৬৯ লবলিেি ‘ব্রগোল্ড র্োকম’ জলরর্োিো করো হে এবং 

জোর্ মোলিটক অস্ত্রহীি কটর ব্রেিো হে।অথ্ মোৎ ভোস মোই চুক্তির র্োধযটর্ জোর্ মোলিটক ব্রকোিেোসো কটর ব্রেিো হে, যো 

লহ িোটরর র্োধযটর্ আটরকট  লবশ্বযুটের লদটক ব্রেটি ব্রদে জোর্ মোি জোলতটক। 

 ৪. ১৫- ১৬ ঠি বোযকয উত্তর িোও : 

ইতোদলযত কীভোযব ফযোদসবোিী েক্তির উত্থোন ঘযিদছল আযলোেনো কর। 

উ:- ই োলির সর্গ্র জোলত যখি নিরোটজয লির্জ্জিত, র্ুটসোলিলি ব্রসই সংক র্ে র্ুহটূতম ই োলির রোজিীলতর 

রের্টে আলবভূমত হটে ই োলিবোসীর ত্রোণকতমোর ভূলর্কোে অবতীণ ম হি। 

 ফযোদসস্ট িল িিন ও প্রসোর : ২৩ র্োচম ১৯১৯ লিস্টোটে লর্িোি িহটর ১১৮ জি কর্ মচুযত নসলিক ও 

ব্রদিটপ্রলর্কটক লিটে র্ুটসোলিলি েযোলস-লি কম্বোট  ব্রর্টটো িোটর্ একট  রোজনিলতক দি গেি কটরি এই 

দটির সদসযরো ‘েযোলসস্ট’ িোটর্ পলরলচত হে। েযোলসস্ট িেট র উৎপলি হটেটছ িযোট ি িে ‘েযোটসস’ 

ব্রথ্টক—যোর অথ্ ম িক্তি। এইদটির প্রতীক লছি দল়ে বো াঁধো কোষ্ঠ দণ্ড বোআাঁট । েযোলসস্ট দি প্রলতষ্ঠোর দু-বছটরর 

র্টধযই এর সদসয সংখযো ব্রবট়ে দো াঁ়েোে প্রোে ৩০ িে। 

 দনব ণোেযন সোফলয : ১৯২১ লিস্টোটের সোধোরণ লিব মোচটি অংি লিটে এই দি ৩৫ ট  আসি পোওেোর েটি 

েযোলসস্টটদর প্রভোব প্রলতপলি বৃক্তে পোে। 

 অরোজকতোর দবনোেক : সর্োজতন্ত্রীটদর অরোজকতো ও ব্রিলতবোচক কোয মকিোটপর লবরুটে রুটখ দো াঁল়েটে 

র্ুটসোলিলি ব্রদটির রেক ও অরোজকতোর লবিোিক লহটসটব লিটজটক ইতোলিবোসীর কোটছ প্রলতপন্ন করটত 

ব্রপটরলছটিি। 

 শরোম অদভযোন : ২৮ অটটোবর, ১৯২২ লিস্টোটে র্ুটসোলিলি েযোলসস্ট বোলহিী লিটে ব্ররোর্ অলভযোি কটরি। 

দুব মি উদোরপন্থী প্রধোির্ন্ত্রী িুইক্তজ েযোটর পদতযোগ করটি রোজো তৃতীে লভটর ইর্োিুযটেি গৃহযুে এ়েোবোর 

জিয ব্রকোটিো বোধো িো লদটে র্ুটসোলিলিটক প্রধোির্ন্ত্রী পদ গ্রহটণর আহ্বোি জোিোি। 

 প্রধোনমন্ত্রীরূযপ মুযসোদলদন : লভটর ইর্োিুযটেটির আহ্বোটি সো়েো লদটে ৩০ অটটোবর র্ুটসোলিলি র্ন্ত্রীসভো 

গেি কটরি এবং প্রধোির্ন্ত্রীর পদ গ্রহণ কটরি। তোাঁর প্রধোির্ন্ত্রী 
 


