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ইিতহা�সর ধারনা

১. জাতীয়তাবাদী ইিতহাস চচ� া িক? নারী ইিতহা�সর উপর একিট ট�কা �লখ।

২. ি�িটশ সরকার �কন ১৮৭৮ ি��া�� '�সাম�কাশ' সামিয়ক পি�কার �কাশ ব� ক�র �দয়? আধিুনক ভার�তর ইিতহাস রচনার
�ধান উপাদান ��লা কী কী?

৩. পির�বশ ইিতহাস ���পণূ� �কন? ইিতহা�সর তথ� সং�হ ই�ার�ন�টর সিুবধা অসিুবধাআ�লাচনা ক�রা।

৪. আধিুনক ভারত ইিতহা�সর উপাদান িহসা�ব সরলা �দবী �চৗধরুানী / িবিপনচ� পা�লরআ�জীব�নর ��� িক?

৫. সামািজক ইিতহাস কা�ক ব�ল? ইিতহা�সর সংবাদপ��র ভ� িমকা িক? ইিতহাস চচ� ায় সরকারী নিথপ�� ��� �লখ।

৬. ভার�ত নারী ইিতহাস স��ক� আ�লাচনা ক�রা। ইিতহাস চচ� ার �বিশ�� আ�লাচনা ক�রা।আধিুনক ভার�তর �খলাধলুার ইিতহাস
চচ� া স��ক� আ�লাচনা ক�রা।

সং�ার : �বিশ�� ওআ�লাচনা

১. কলকাতা �মিড�কল ক�লজ কত সা�ল �িতি�ত হয়? �াথ�না সমা�জর একজন �নতার নাম �ল�খা। �া� সমাজ �ক ক�ব �িত�া
ক�রন?

২. সমাজ সং�ারক িহ�স�ব ঈ�রচ� িবদ�াসাগর এবং রাজা রাম�মাহন রা�য়র অবদানআ�লাচনা ক�রা।আিলগড়আ��ালন ও
স�ার �সয়দআহ�মদ স��ক� ট�কা �লখ?

৩. নব� ব�আ��ালন িক এবং এইআ��াল�ন িড�রািজওর ভ� িমকা �ল�খা। 'পির�াবণ ত�' কী? িশ�ার ���� �াচ�-পা�াত� ��
িক? বাংলার নবজাগর�ণর �বিশ�� �িলআ�লাচনা ক�রা।

৪. �কন 'Calcutta Book Society' �িতি�ত হয়? �ামী িব�বকান��র সামািজক ও রাজ�নিতক িচ�াধারার সং���প উ��খ ক�রা।
ভার�ত পা�াত� িশ�ার �বত� �নর �ভাব িক হ�য়িছল?

৫. ভার�ত পা�াত� িশ�া িব�া�রর সরকাির ও �বসরকাির উ�দ�াগ আ�লাচনা ক�রা। চাল�স উ�ডর িন�দ�শ নামা স��ক� আ�লাচনা
ক�রা। নীলদপ�ণ নাটক িকভা�ব বাংলার কৃষকআ��াল�ন ত� �ল ধ�রিছ�লা?

�িত�রাধ ও িব��াহ

১. সাঁওতাল িব��া�হর / ম�ুা িব��া�হর কারণ ও ��� �ল�খা। উল�লান িক? নীল িব��া�হর দজুন �নতার নাম �লখ? 'তািরকা-ই-
মহ�দীয়া' কী?

২. বাংলার নীল িব��াহ স��ক� আ�লাচনা ক�রা । বাংলার ওয়াহািব আ��াল�নর িতত�মী�রর অবদান উ��খ ক�রা। 'খুঁৎিকিঠ �থা'
িক?

৩. পাগলপ�ী কা�দর বলা হয়? ম�ুা িব��া�হর �ধান ল�� কী িছল? ফিকর ও স��াসী িব��া�হর কারন এবং �বিশ�� �িল �লখ?

৪. ট�কা �ল�খা : �কাল িব��াহ, ফরািজআ��ালন, সাঁওতাল িব��াহ, িতনকািঠয়া �থা।

সংঘব�তা �গাড়ার কথা

১. মহািব��া�হর ব�থ�তার কারণ�িলআ�লাচনা ক�রা। উিনশ শত�কর ভার�ত জাতীয়তাবাদী �চতনার ইউ�রাপীয় ��ি�ত বণ�না
ক�রা।



২. ভার�তর জাতীয়তাবা�দর িবকা�শ সািহিত�ক ও িশ��র অবদান �লখ। মহািব��া�হর পর ভার�ত বিৃটশ শাসন ব�ব�ায় িক
পিরবত� ন হ�য়িছল? মিহরািনর �ঘাষণা প� িক এবং এর ঐিতহািসক তাৎপয� িক িছল?

৩. ট�কা �ল�খা: ইলবাট� িবল িবতক� , সব�ভারতীয় জাতীয় স��লন, আন�মঠ উপন�াস, অ�আইন, নাট�ািভনয় িনয়�ণআইন, �দশীয়
ভাষায় সংবাদপ�আইন, িহ�ু �মলা।

৪. ১৮৫৭ সা�লর মহািব��াহ �ক 'জাতীয় িব��াহ' বলা হয় �কন? উিনশ শত�কর ি�তীয়া�ধ� 'সভা সিমিতর যগু' বলা হয় �কন? ঝাঁিসর
রানী িবখ�াত �কন?

৫. ইউ�রাপীয়রা ইলবাট� িবল এর িব�রািধতা �কন ক�র? উিনশ শত�ক জাতীয়তাবাদী উ���ষর ���� বি�মচ��র ভ� িমকা আ�লাচনা
ক�রা।

িবক� িচ�া ও উ�দ�াগ (উিনশ শত�কর মধ�ভাগ �থ�ক িবশ শত�কর মধ�ভাগ পয��)

১. ঔপিন�বিশক িশ�া ব�ব�ার �িট িক িছল? িশ�ািবদরা এই নীিতর িব�রািধতা �কন ক�র�ছন?

২. বাংলায় ছাপাখানার িবকা�শ উ�প�িক�শার রায়�চৗধরুীর / রবী�নাথ ঠাকু�রর ভ� িমকা �ল�খা।

৩. ছাপা বই�য়র স�� িশ�া িব�া�রর স�ক� িব��ষণ ক�রা।জাতীয় িশ�া পিরষ�দর কম�সিূচর উ��শ� আ�লাচনা ক�রা।

৪. বাংলায় িব�ান চচ� ায় 'বসু িব�ান মি�র' ও 'কলকাতা িব�ান ক�ল�জর' অবদান উ��খ ক�রা। িশ�া �সা�র ছাপাখানার
অবদান উ��খ ক�রা।

৫. কা�ক বাংলার ছাপাখানার জনক বলা হয়? 'Indian Association for the Cultivation of Science' এর অবদান উ��খ ক�রা।

িবশ শত�কর ভার�ত কৃষক, �িমক ও বামপ�ী আ��ালন

১. ১৯১৮-১৯৩৪ সাল পয�� ভার�ত �িমকআ��াল�নর িববরণ দাও। ডাি� অিভযান িক এবং এর ঐিতহািসক ���আ�লাচনা
ক�রা? �চৗির�চৗরা ঘটনার িক ফল হ�য়িছল?

২. ভারত ছা�ড়া / আইনআমান� / অস�হা�যাগ আ��ালন প�ব� �িমকআ��ালন বণ�না ক�রা।অসহ�যাগআ��ালন কর�ত হ�ব
কারণ উ��খ ক�রা। কা�ক সীমা� গা�ী বলা হয় এবং �কন?

৩. ব�ভ� িব�রাধীআ��াল�ন কৃষক �িমক ��ণীর ভ� িমকা আ�লাচনা ক�রা। চ�ারন সত�া�হ িক এবং এর ���আ�লাচনা
ক�রা। লড� কাজ�ন �কন ব�ভ� ক�রন?

৪. ট�কা �ল�খা: কং��স সমাজত�ী দল, িমরাট ষড়য� মামলা, Workers and Present Party, ১৯৩৯-এর ি�পরুা কং��স, গা�ী -
আরউইন চ� ি�, �তভাগা আ��ালন।

৫. �িমকআ��ালন স��ক� গা�ীজীর দিৃ�ভি� িক িছল? ��দশী ও বয়কট কথা দিুটিটর অথ� িক?

িবশ শত�কর ভার�ত নারী, ছা� ও �াি�ক জন�গা��র আ��ালন

১. দিলত অিধকার িবষ�য় মহা�া গা�ী ও িব আরআ��দক�রর পার�িরক িবত�ক� র িদক �িলআ�লাচনা ক�রা। সশ� িব�বী
আ��াল�ন নারী�দর / ছা��দর ভ� িমকা আ�লাচনা ক�রা।

২. ট�কা �ল�খা: চ��াম অ�াগার লু�ন, ভগৎ িসং, অনশুীলন সিমিত, দীপািল সংঘ, িবনয়-বাদল-দী�নশ।

৩. ভারত ছা�ড়াআ��াল�ন নারী ও ছা��দর অবদানআ�লাচনা ক�রা। বাংলায় নমশূ�আ��ালন স��ক� �লখ? ভার�ত নারী
আ��াল�নর চির� ও �বিশ�� �লখ?

৪. বীণা দাস, মাতি�নী হাজরা, �জ�ািতবা ফু�ল, লীলা রায়, মাদাম কামা িবখ�াত �কন? সা�দািয়ক বাঁ�টায়ারা নীিত িক?



উ�র ঔপিন�বিশক ভারত

১. �াধীনতার প�র ভাষার িভি��ত ভারত িকভা�ব পনুগ�িঠত হয়? �পাি� �ীরামালু �ক? �ডািমিনয়ন ��াটাস কী?

২. পত�� িগজ ও ফরািস উপিন�বশ �িল কখন িকভা�ব ভার�ত অ�ভ��� হয়? �দশীয় রাজ��িলর ভারত ভি�র ব�াপা�র সদ� ার ব�ভ
ভাই প�া�ট�লর ভ� িমকা আ�লাচনা ক�রা।

৩. �াধীনতার পর ভার�ত কী কী সমস�া �দখা িদ�য়িছল? �কান �কান প�িত�ত �দশীয় রাজ� �িল�ক ভারত রা��র সা�থ সংয�ু করা
হয়? ভার�তর �লৗহমানব কা�ক বলা হয়?

৪. রাজ� পনুগ�ঠন কিমশন এর সদস� কারা িছ�লন? �িৃতকথা �ক িকভা�ব উ�া� সমস�ার ইিতহাস রচনার উপাদান িহ�স�ব ব�বহার
করা যায়?

৫. ১৯৫০ সা�লর ২৬ �শ জানয়ুাির ভার�তর ইিতহা�স ���পণূ� �কন? �ন�হ�-িলয়াকৎ চ� ি� �কন �া�িরত হ�য়িছল? JVP কিমিট
স��ক� আ�লাচনা ক�রা
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