
১. শূন্যস্থান্ পূরণ কররা : 

(ক) 'স োমপ্রকোশ' ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকো। 

 (খ) 'সেঙ্গল সেজেি' নোজম প্রথম  োপ্তোছিক পত্রিকো প্রকোশ কজেন জেমস অগাস্ট হিহক। 

 (ে) সমোিনেোেোন আই.এফ.এ. ছশল্ড ত্রেজেছিল 1911 ছিস্টোজে। 

 (ঘ) েীেজনে ঝেোপোেো িল একটি সৃ্মহি সাহিিয। 

২. ঠিক-ভুল হন্ণ ণয় কররা : 

(ক) ভোেজেে ঔপছনজেছশক অেণ্য প্রধোনে  োাংসৃ্কছেক ইছেিো চচচোে ছেষয়। 

উত্তরঃ ভুল 

(খ)  েকোছে প্রছেজেদন গুরুত্বপূণ্ চ ঐছেিোছ ক েথয  েেেোি কজে। 

উত্তরঃ ঠিক 

(ে)  েকোছে গুরুত্বপূণ্ চ নছথপি মিোজফেখোনোয়  াংেছিে থোজক। 

উত্তরঃ ঠিক 

(ঘ)  োমোত্রেক ইছেিো   োমোত্রেক কোঠোজমো ও ছেছভন্ন সেছণ্ে মজধয পোেস্পছেক  ম্পজকচে উপে 

সেোে সদয়। 

উত্তরঃ ঠিক 

৩. স্তম্ভ জমলাও : 

উত্তেঃ 

‘ক’ স্তম্ভ ‘খ’ স্তম্ভ 

জসামপ্রকাশ 

বঙ্গদশ ণন্ 

সত্তর বৎসর 

েীবন্সৃ্মহি 

দ্বোেকোনোথ ছেদযোভূষণ্ 

েত্রিমচন্দ্র চজটোপোধযোয় 

ছেছপনচন্দ্র পোল 

েেীন্দ্রনোথ ঠোকুে 

 



৪. দঠুি বা হিন্ঠি বারকয উত্তর দাও : 

(ক) সংবাদপত্র ও সামহয়কপরত্রর মরযয পার্ ণকয কী? 

উত্তেঃ আধুছনক ইছেিো  েচনোয়  াংেোদপি ও  োমছয়ক পি িল দুটি েূরুত্বপূণ্ চ উপোদোন। 

উভজয়ে মজধয সে পোথ চকয আজি স গুছল িল— 

• আকোে ও আকৃছেেেঃ  াংেোদপি আকোজে অজনক্ েড় ও এে পৃষ্ঠোগুছল সখোলোই থোজক। 

ছকন্তু  োমছয়ক পি আকোজে সিোি এোং অজনক  ময় েো েইজয়ে আকোজে েোধোই কেো 

থোজক। 

• ছেষয়েে পোথ চকযঃ  াংেোদপজি  োধোেণ্ে দদনত্রিন েীেজন ঘজি েোওয়ো ছেছভন্ন গুরুত্বপুণ্ চ 

ঘিনোে ছেেেণ্ পোই। অনযছদজক  োমছয়ক পি ছনছদচষ্ট সে সকোজনো ছেষজয়ে উপজে প্রকোছশে 

িয়। 

• প্রকোশনোে  ময়কোলঃ   াংেোদ পি প্রছেছদন প্রকোছশে িয়, অনযছদজক  োমছয়ক পি 

ছনছদচষ্ট  ময় অন্তে প্রকোছশে িয়। 

(খ) স্থান্ীয় ইহিিাস চচণার গুরুত্ব কী? 

উত্তেঃ আঞ্চছলক েো স্থোনীয় ইছেিো  ছেছভন্ন ছদক সথজক গুরুত্বপূণ্ চ। সেমন— 

1.       প্রোমোণ্য ইছেিোজ   ে েোয়েোে পছেছচছে থোজক নো। গুরুত্ব সেছশ নো থোকজল েো ছেজশষ 

উজেখজেোেয ঘিনো নো ঘিজল স ই স্থোজনে ছেেেণ্ থোজক নো। স ই সিজি স্থোনীয় ইছেিো  এই অভোে 

পূেণ্ কজে। 

3.       স্থোনীয় ইছেিো , স্থোনীয় ঐছেিয,  াংসৃ্কছেে অেীে সথজক েেচমোন পে চন্ত চোলছচি েুজল ধজে। 

4.       স্থোনীয় ইছেিো  স ই অঞজলে েোেননছেক উত্থোনপেজনে দীঘ চ কোছিছনে পছেচয় সদয়। স্থোনীয় 

ইছেিোজ ে মোধযজম স ই স্থোজনে েনজেোষ্ঠীে ইছেিো   ম্পজকচ েোনো েোয়। 

 (গ) ইন্দিরারক হচঠি জলখার উরেশয কী হিল জন্িরুর? 

উত্তেঃ  ১৯২৮ ছিস্টোজে েিেলোল সনজিরু অছধকোাংশ  মজয় ছেছন এলোিোেোজদ থোকজেন । েখন েোে 

একমোি কনযো দশ েিজেে ইত্রিেো েোে ছনঃ ঙ্গ দশশে কোিোত্রিল ।ছচটঠে মোধযজম সমজয়জক ছকিুিো 

 িচে চ ও  ঙ্গ সদওয়োে েনয পোশোপোছশ েীেেেৎ ও মোনুষ  ম্বজে ছনজেে উপলছিজক সমজয়ে 

কোজি েুজল ধেোে েনয ছেছন প্রথম পে চোজয় সেশ ছকিু ছচটঠ সলজখন । এই ছচটঠগুছলে ছেষয়েস্তু ছিল 

েুত্রি ছকভোজে মোনুষজক অনযোনয প্রোণ্ীজদে সচজয় চেুে ও শত্রিশোলী কজে েুলল, ছকভোজে ধম চ ছেশ্বো  

এে প্রচলন িল, অথ চেি শে উচ্চোেজণ্ে মোধযজম ছকভোজে ভোষোে উদ্ভে িল, প্রোচীনকোজলে ছকভোজে 

 মোে  ভযেো েোেেন্ত্র েোজেে প্রছেষ্ঠো িল।  এই  ে কটঠন েথযজক  িে ভোজে ইত্রিেো েোেীজক 

এই পজিে মোধযজম েুত্রঝজয় েলোই ছিল এই ছচটঠগুছলে উজেশয। 

(ঘ) ফরিাগ্রাফ কীভারব আযুহন্ক ভাররির ইহিিাসচচণার উপাদান্ হিরসরব বযবহৃি িয়? 

উত্তেঃ আধুনিক ইনিহাসচচচার নিনিন্ন উপাদানির মনধে ফন াগ্রাফ একট  গুরুত্বপূর্ চ 

উপাদাি। ফফান াগ্রানফর মাধেনম নিনিন্ন ধরনির ছনিনক কানমরািন্দি করা যায়। এগুনি ফকাি 



গুরুত্বপূি চ ঘ িা, ফকাি মহাি িেন্দি, ফকাি হিোকাণ্ড িা অিে নকছু হনি পানর। যা ফন াগ্রানফনি 

হনয় ওনে প্রামািে নিষয়। 

গুরুত্বঃ- 1) ফন াগ্রানফ ইনিহাসচচচার িিুি উপাদাি সরিরাহ করনি পানর। 

2)     প্রচনিি িথ্ে িা ঘ িার সিেিা ফফান াগ্রানফর দ্বারা যাচাই করা ফযনি পানর। 

 


