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১। নব্যব্ঙ্গ আন্দোলন ব্লন্ে কী বব্োঝ ?  

২। ব্োাংলো গদ্যসোহিন্েযর হব্কোন্ে ব্হিমচন্ের অব্দ্োন কী ? 

৩। কলকোেো হব্শ্বহব্দ্যোলয় কন্ব্ স্থোহিে িয় ? প্রথম উিোচোর্য বক হিন্লন ?   

৩। “ডোউনওয়োডয  হিলন্েসন” েত্ত্ব কী ?  

৪। ‘উন্ডর বডসিযোচ’ ব্লন্ে কী বব্োঝ ?  

৫। ‘নব্য-হিদু আন্দোলন’ কী ?  

৬। ‘ব্ঙ্গীয় নব্জোগরণ’ কোন্ক ব্লো িয় ?  

৭। ‘হেন আইন’ হক ? কন্ব্ িোে িয় ?  

৮। জোেীয়েোর হব্কোন্ে ব্োাংলো ভোষোয় প্রকোহেে হেনটি িহিকোর নোম বলখ।  

৯। ‘ভোনযোকুলোর বপ্রস অযোক্ট’ কী ? এটি কন্ব্ িোে করো িয় ?  

১০। জহমদ্োর সভো সম্পন্কয  বলখ।  

১১। ইহিয়োন অযোন্সোহসন্য়েন হক ?  

১২। জোেীয় কাংন্েন্সর হেনটি লক্ষ্য উন্েখ কর।  

১৩। ‘নরমিন্থী’ ও ‘চরমিন্থী’ কোন্দ্র ব্লো িয় ?  

১৪। ঔিহনন্ব্হেক ভোরন্ে বরলিথ হনমযোন্ণর িলোিল কী হিল ?  

১৫। িব্সন েত্ত্ব হক ?  

১৬।। ইউন্রোিীয়রো বকন ইলব্োর্য  হব্ন্লর হব্ন্রোহিেো কন্রহিন্লন ?  

১৭। “নরমিন্থী” কোন্দ্র মন্নকরো িে ?  

১৮। “স্বন্দ্েী আন্দোলন” ব্লন্ে কী বব্োঝ ?  

১৯। ‘ব্য়কর্’ ব্লন্ে হক বব্োঝ ?  



২০। অনুেীলন সহমহে কন্ব্, বকোথোয় এব্াং বকন প্রহেহিে িয় ? 

২১। ‘ব্োহলযন কহমটি’ হক ?  

২২। বু্হিব্োলোন্মর রু্দ্ধ কন্ব্, কোন্দ্র মন্িয িয় ?  

২৩। ‘ন্রেহম রুমোল ষির্ন্ত্র’ হক ?  

২৪। লন্ণৌ চুহির গুরুত্ব কী হিল ? 

২৫। ‘চম্পোরণ কৃহষ হব্ল’ হক ?  

২৬। িোন্টোর কহমটি বকন গঠিে িয় ?  

২৭। বচৌহরন্চৌরো ঘর্নো হক ?  

২৮। ‘ন্ব্ঙ্গল িযোক্ট’ হক ?  

২৯। ডোহি অহভর্োন হক ?     

৩০। অসিন্র্োগ আন্দোলন্নর গুরুত্ব হক ?  

৩১। কখন সোম্প্রদ্োহয়ক ব্োাঁ ন্র্োয়োরো নীহে বঘোহষে িয় ? বকোন চুহির দ্বোরো েো িহরমোহজয ে িন্য়হিল ?  

৩২। মীরোর্ ষির্ন্ত্র মোমলো কী ? 

৩৩। ‘লোল বকোেয ো’ কোন্দ্র বকন ব্লো িে ?  

৩৪। ‘অহলদ রু্দ্ধ’ কন্ব্ বকন িয় ?  

৩৫। ‘কোন্কোরী ষির্ন্ত্র মোমলো’ হক ?  

৩৬। ‘সোরো ভোরে হকষোণ কাংন্েস’ কন্ব্ কোর সভোিহেন্ত্ব প্রহেহিে িয় ?  

৩৭। হিিস হমেন কন্ব্ বকন ভোরন্ে আন্স ?  

৩৮। বক কন্ব্ ‘শ্রমজীব্ী সহমহে’ প্রহেিো কন্রন ?  

৩৯। ‘ব্োাংলো চুহি’ হক ?  

৪০। বক কন্ব্ এব্াং বকন ‘হনষৃ্কহে হদ্ব্স’ িোলন কন্রন ?  

৪১। ‘মন্ত্রী হমেন’ হক ?  

৪২। ‘প্রেযক্ষ্ সাংেোম’ হক ?  

৪৩। মোউন্টব্যোন্র্ন িহরকল্পনো কী ? 

৪৪। ‘মিোলনব্ীে মন্ডল’ হক ?   

৪৫। ব্োদুাং সন্েলন কী উিলন্ক্ষ্ কে সোন্ল িন্য়হিল ? 

৪৬। ‘নযোন্র্ো’ হক ?  

৪৭। ‘েৃেীয় হব্শ্ব’ ব্লন্ে হক বব্োঝ ?  



৪৮। ঠোিো লিোয় হক ?  

৪৯। ‘িঞ্চেীল নীহে’ হক ?  

৫০। িোল্টন ব্িৃেো হক ?    
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১। নোরী হেক্ষ্োর প্রসোন্র হব্দ্যোসোগন্রর প্রিোন অব্দ্োন হক হিল ?  

২। সমোজ সাংস্কোন্র রোমন্মোিন রোন্য়র অব্দ্োন উন্েখ কর।  

৩। ব্োাংলোর ব্রোহ্ম আন্দোলন্নর ওির একটি সাংহক্ষ্প্ত হনব্ন্ধ বলখ।  

৪। সযোর সসয়দ্ আিমদ্ ও আহলগি আন্দোলন সম্পন্কয  সাংহক্ষ্প্ত আন্লোচনো কর।  

৫। টীকো বলখঃ প্রোথযনো সমোজ।  

৬। টীকো বলখঃ আর্য সমোজ।  

৭। ঔিহনন্ব্হেক ভোরন্ের শ্রহমক বশ্রণীর উদ্ভন্ব্র উির একটি টীকো বলখ। 

৮। ভোরে সভোর কোর্যকলোি সাংন্ক্ষ্ন্ি বলখ।  

৯। জোেীয় কাংন্েন্সর উৎিহি সম্পন্কয  “ন্সিটি ভোল্ব হথওহর” ব্যোখযো কর। 

১০। ১৯০৫ হিষ্টোব্দ ির্যন্ত জোেীয় কাংন্েস সম্পন্কয  সরকোন্রর দৃহষ্টভহঙ্গ বকমন হিল ?  

১১। ১৯০৭ হিষ্টোন্ব্দ “কাংন্েন্সর সুরোর্ অহিন্ব্েন্নর” গুরুত্ব হনরুিণ কর।  

১২। ব্ঙ্গভন্ঙ্গর কোরণ হক হিল ?  

১৩। ব্োাংলোর ব্োইন্র স্বন্দ্েী আন্দোলন্নর প্রসোর আন্লোচনো কর।  

১৪। স্বন্দ্েী আন্দোলন্নর সীমোব্দ্ধেো উন্েখ কর।  

১৫। চরমিন্থীন্দ্র লক্ষ্য ও কমযিদ্ধহে আন্লোচনো কর।  

১৬। টীকো বলখঃ সুরোর্ হব্ন্েদ্।  

১৭। হব্প্লব্ী আন্দোলন্নর গুরুত্ব উন্েখ কর।  

১৮। বিোমরুল আন্দোলন সম্বন্ন্ধ সাংন্ক্ষ্ন্ি বলখ ।  

১৯। টীকো বলখঃ জোহলয়োনওয়োলোব্োগ িেযোকোি।  

২০। ‘স্বরোজয দ্ন্লর’ উদ্ভব্ ও েোর গুরুত্ব বলখ।  

২১। অসিন্র্োগ আন্দোলন্ন গোন্ধীহজর ভূহমকো আন্লোচনো কর।  



২২। টীকো বলখঃ বনিরু হরন্িোর্য ।  

২৩। ‘লোন্িোর প্রস্তোব্’ হক ? এ সম্পন্কয  একটি সমোন্লোচনোমূলক আন্লোচনো কর।  

২৪। বনৌহব্ন্রোি সম্পন্কয  একটি সাংহক্ষ্প্ত আন্লোচনো কর।  

২৫। টীকো বলখঃ বেভোগো আন্দোলন।  

২৬। উদ্বোস্তু সমসযো হক স্বোিীন্নোির ভোরন্ের প্রিোন সমসযো হিল ?  

২৭। স্বোিীন ভোরন্ে প্রথম িঞ্চব্োহষযকী িহরকল্পনোর উন্েেযগুহল হক হিল ?  

২৮। ভোরেীয় সাংহব্িোন্নর সব্হেষ্টযগুহল আন্লোচনো কর।  

২৯। ঠোিো লিোয় হক ? এর উদ্ভন্ব্র কোরণ হক ?  

৩০। েৃেীয় হব্ন্শ্বর সব্হেষ্টযগুহল আন্লোচনো কর।   
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১। ব্োাংলোর নব্জোগরন্ণর ইহেিোন্স রোমন্মোিন রোন্য়র ভূহমকো আন্লোচনো কর। 

২। উহনে েেন্কর ব্োাংলোর জোগরন্ণ নব্যব্ঙ্গ আন্দোলন্নর ভূহমকোর মূলযোয়ন কর। এর সীমোব্দ্ধেো হক হিল ?  

৩। উহনে েেন্কর ব্ঙ্গীয় নব্জোগরন্ণর প্রকৃহে হনণযয় কর।  

৪। ১৮৫৭ হিষ্টোব্দ বথন্ক জোেীয় কাংন্েন্সর প্রহেিো ির্যন্ত ভোরন্ের রোজননহেক স্নগস্থো প্রহেিোর ইহেিোস আন্লোচনো কর।  

৫। ভোরেীয় জোেীয় কাংন্েস প্রহেিো সম্পন্কয  হব্হভন্ন মেব্োদ্গুহল আন্লোচনো কর।      

৬। ঔিহনন্ব্হেক ভোরন্ের শুল্কনীহের হব্হভন্ন সব্হেষ্টযগুহল ব্যোখযো কর।  

৭। ভোরেীয় রোজনীহেন্ে চরমিন্থোর উদ্ভব্ ও হব্কোে অনুসন্ধোন কর। 

৮। নরমিন্থী কাংন্েন্সর সোমোহজক হভহি আন্লোচনো কর।  

৯। ১৯১৪ হিষ্টোব্দ ির্যন্ত ব্োাংলোয় হব্প্লব্ী আন্দোলন্নর ইহেিোস ির্যোন্লোচনো কর।  

১০। ১৯০৫ হিষ্টোন্ব্দর ব্ঙ্গভন্ঙ্গর কোরণ ও িলোিল আন্লোচনো কর।  

১১। ব্োাংলোর স্বন্দ্েী আন্দোলন্নর হব্হভন্ন িোরোন্ক হচহিে কর।  

১২। রোওলোর্ আইন হক ? ভোরন্ে এই আইন্নর হক প্রহেহিয়ো িয় ? 

১৩। হখলোিৎ আন্দোলন্নর উদ্ভব্ ও প্রসোন্রর ইহেিোস  আন্লোচনো কর।  

১৪। অসিন্র্োগ আন্দোলন্নর কোরণ ও িলোিল আন্লোচনো কর।  

১৫। অসিন্র্োগ ও আইন অমোনয আন্দোলন্ন গোন্ধীহজর ভূহমকো ির্যোন্লোচনো কর।  



১৬। ১৯৩৫ হিষ্টোন্ব্দর ভোরে েোসন আইন সম্পন্কয  একটি প্রব্ন্ধ রচনো কর।  

১৭। ‘ভোরে িোন্িো’ আন্দোলন্নর প্টভূহম আন্লোচনো কর। এই আন্দোলন্নর গুরুত্ব হক হিল ?  

১৮। ভোরে – হব্ভোগ হক অহনব্োর্য হিল ?  

১৯। জওিরলোল বনিরুর বনেৃন্ত্ব ভোরন্ের বজোর্ হনরন্িক্ষ্ িররোষ্ট্রনীহে সম্বন্ন্ধ েুহম হক বব্োঝ ?  

২০। দ্হব্-বমরুকরণ ব্লন্ে হক বব্োঝ ? হব্শ্বরোজনীহেন্ে এর প্রহেহিয়ো হক িয় ?                        

 


