
Madhyamik 2018 History Science Suggestion
Downloaded From :www.WebExam.in

Date of Exam : 16th March, 2018
===============================================================================

�থম অধ�ায়
1. আ�জীবনী ও �িৃতকথার ��� কী?

2. িবিপনচ� পা�লর 'স�র বৎসর' নাট�কর ঐিতহািসক মলূ� ও মলূ ব�ব� কী?

3. জাতীয়তাবাদী ইিতহাস চচ� া কী?

4. কালী�স� িসং�হর '��তাম প�াঁচার নকশা' উপন�া�স �য সামািজক িচ� পাওয়া যায় তা �ল�খা।

5. পির�বশ ইিতহাস ���পণূ� �ক�না? ইিতহা�সর তথ� সং��হ ই�ার�নটর সিুবধা ও অসিুবধাআ�লাচনা ক�রা

6. �াপ�ত�র ইিতহাস এর ���আ�লাচনা ক�রা।আধিুনক ইিতহাস চচ� ায় ফ�টা�া�ফর / িচিঠপ��র ভ� িমকা �ল�খা।

ি�তীয় অধ�ায়
1. সমাজ সং�ারক িহসা�ব রাজা রাম�মাহন রায় ও িবদ�াসাগ�রর ভ� িমকা আ�লাচনা ক�রা

2. �� সমাজ িতনিট �গা���ত িবভ� হল �ক�না? �� সমাজ গঠ�ন �দ�ব�নাথ ঠাকু�রর ভ� িমকা কী িছল?

3. ভার�ত ইং�রিজ িশ�া িব�া�র �ডিভড �হয়ার / ি��ান িমশনাির�দর অবদানআ�লাচনা ক�রা।

4. নব�ব�আ��ালন কী? নব�ব�আ��াল�ন িড�রািজ�য়ার অবদান �ল�খা।

5. 'নীলদপ�ন' নাট�কর িবষয়ব�আ�লাচনা ক�রা। '�মক�ল িমিনটস'্ কী?

6. স��াসী ও ফিকর িব��াহ কী? 'উ�ডর �ডসপ�াচ' কী? বাংলায় নবজাগর�নর সীমাব�তাআ�লাচনা ক�রা।

তৃতীয় অধ�ায়
1. বাংলায় ওয়াহািব আ��াল�নর / ম�ুা িব��া�হর �বিশ�� ও ��� �ল�খা। Scan the Code to download all Subjects Suggestion

2. চ�য়াড় িব��া�হর কারণ ও ফলাফলআ�লাচনা ক�রা।

3. ি�িটশ সরকার �ক�না অরন�আইন জাির ক�র িছ�লা?

4. দদুু িমঞা �ক িছ�লন? বারাসত িব��াহ �রনীয় �ক�না?

5. �কাল, সাওতাল ও নীল িব��া�হর দজুন �নতার নাম �ল�খা।

চত�থ� অধ�ায়
1. মহারািনর �ঘাষনা প��র ঐিতহািসক তাৎপয� কী?

2. ভারতসভা / িহ��ুমলা �িত�ার দিুট উ��শ� এবং কায�কলাপ �ল�খা।

3. উিনশ শত�ক জাতীয়তা�বা�ধর উ��ষ গগ�ন�নাথ ঠাকু�রর ব��িচ��র মলূ�ায়ন ক�রা।

4. উিনশ শত�ক সািহত� ও িচ� িশ�� জাতীয়তা�বা�ধর িবকাশ িকভা�ব ঘ�টিছল?

5. জিমদার সভার ���আ�লাচনা ক�রা। ইলবাট� িবল কী?

প�ম অধ�ায়
1. ঔপিন�বিশক িশ�া বল�ত কী �বা�ঝা? িশ�ািবদরা এই িশ�া নীিতর �ক�না িব�রাধীতা ক�র�ছন?

2. রবী�নাথ ঠাকু�রর 'শাি�িন�কতন ভাবনা' কী? 'িবদ�াসাগর সাট�' বল�ত কী �বা�ঝ?



3. রবী�নাথ ঠাকুর �ক�না িচরাচিরত িশ�া ব�ব�ার সমা�লাচনা ক�র�ছন?

4. বাংলায় িচিকৎসা িব�া�নর উ�িত স��ক� �ল�খা। িশ�া িব�া�র �ীরামপরু িমশ�নর ভ� িমকা আ�লাচনা ক�রা।

5. কা�ক 'বাংলা ম�ুনিশ��র জনক' বলা হয়? বসু িব�ান মি�র �ক এবং �ক�না �িত�া ক�রন?

ষ� অধ�ায়
1. ভার�ত িবংশ শত�ক কৃষকআ��ালন / �িমকআ��ালন / �তভাগা ও �ত�ল�ানাআ��াল�নর �বিশ�� আ�লাচনা ক�রা।

2. �িমকআ��াল�ন বামপ�ী �ভাব আ�লাচনা ক�রা। এইআ��ালন স��ক� জাতীয় কং���সর দিৃ�ভি� কী িছল?

3. অসহ�যাগআ��াল�ন বাংলার ভ� িমকা কী িছল? চ�ারন সত�া�হ কী?

4. �থম িব�য�ু�র পর �িমকআ��াল�নর গিত�ব�গর কারন কী? '�প�শায়ার সড়য� মামলা' কী?

5. 'ভারত ছা�ড়া' আ��াল�ন �িমক ��ণীর ভ� িমকা �ল�খা। 'একা' আ��ালন কী?

6. ভার�ত িকভা�ব কিমউিনিট পািট� �িত�া হয় এবং এর ভ� িমকা কী িছ�লা।

স�ম অধ�ায়
1. বাংলার নমঃশূ�আ��ালন কী? ব� ভ� িব�রাধী প�ব� ছা�আ��াল�নর ভ� িমকা ও �বিশ�� �ল�খা।

2. মাতি�িন হাজরা, লীলা নাগ, ক�না দ�, �তীলতা ওয়া��দার ও �জ�ািতবা ফু�ল �ক িছ�লন?

3. পরাধীন ভার�ত দিলতআ��াল�নর িবকাশ স��ক� �ল�খা। 'সা�দািয়ক বা�টায়ারা' কী?

4. ভার�তর �াধীনতাআ��াল�ন ছা� সমা�জর ভ� িমকা আ�লাচনা ক�রা। �ব�ল ভলাি�য়াস� কী?

5. িব�বীআ��াল�ন সযূ� �স�নর ভ� িমকা �ল�খা।

অ�ম অধ�ায়
1. �াধীনতার পর 1964 �ীঃ পয�� উ�া� সমস�া স��ক� আ�লাচনা ক�রা।

2. �দশ ভা�গর পর কা�ীর িন�য় কী সমস�া �দখা যায়?

3. �পাি� �ীরামলু �ক? 'পনুব�াস�নর যগু' বল�ত কী �বা�ঝা?

4. জনুাগ�ড়র মানষু �ক�না ভারত ইউিনয়�ন �যাগ িদ�ত �চ�য়িছল? এই ইউিনয়�নর সা�থ হাই�াবাদ�ক িকভা�ব য�ু করা হয়?

5. �থম ভাষা কিমশন ক�ব, কী উ���শ� গঠন করা হয়? �দশীয় রাজ� বল�ত কী �বা�ঝা?

6. �দশীয় রাজ� �িলর ভারতভ� ি�র ব�াপা�র সদ� ার ব�ভভাই প�া�ট�লর ভ� িমকা আ�লাচনা ক�রা।
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