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প্রশ্নমান – ৩ 

 

১। ইতিহাস চচচায় তিম্নবর্গীয় ইতিহাস গর্গাষ্ঠী িামে কারা পতরতচি ?   

২। গকেতিজ গর্গাষ্ঠীর দুজি ঐতিহাতসমকর িাে গেখ। 

৩। োকচসীয় ইতিহাস দর্ চি তক ? 

৪। কি চওয়াতেস গকাড তক ?  

৫। োরাঠা রাজিীতিমি িািা ফড়ণবীমর্র তিিটি অবদাি উমেখ কর।  

৬। আতেতি কতের্ি তক ? 

৭। প্রামদতর্ক কাউন্সিে তক ?   

৮। প্রাচযবামদর সংজ্ঞা দাও।  

৯। তহিবাদ কামক বমে ?  

১০। অধীিিােূেক তেত্রিা িীতি গক, কমব প্রচেি কমরি ? 

১১। অধীিিােূেক তেত্রিা িীতির তিিটি র্িচ উমেখ কর।  

১২। স্বত্বতবমোপ িীতি তক ? এই িীতি গক প্রবিচি কমরি ?  

১৩। স্বত্বতবমোপ িীতির োধযমে ভারমির গকাি গকাি রাজয দখে করা হময়তিে ?  

১৪। পাাঁচসাো বমদাবস্ত তক ?  

১৫।  দর্সাো বমদাবস্ত তক ? 

১৬। গর্ার-গ্রান্ট তবিকচ কী ?   

১৭। তচরস্থায়ী বমদাবস্ত বেমি তক গবাঝ ? 

১৮। পত্ততি বযবস্থা বেমি তক গবাঝ ?  

১৯। সূর্ চাস্ত আইি তক ?  

২০। অিুপতস্থি জতেদার কামদর বোহয় ?  

২১। ‘েহাজি’ কারা ?  



২২। ‘িকাতভ’ তক ?   

২৩। রায়িওয়ারী বমদাবস্ত বেমি তক গবাঝ । গক, কমব এবং গকাথায় এই বযবস্থা প্রবিচি কমরি 

?     

২৪। দতিণ ভারমি রায়িওয়ারী বমদাবস্ত প্রবিচমির তিিটি কারণ উমেখ কর। 

২৫। েহােওয়াতর বমদাবস্ত তক ? গক, কমব এবং গকাথায় প্রবিচি কমরি ? 

২৬। ‘সম্পমদর বতহর্গ চেি’ কামক বমে ?  

২৭। পোর্ী েুণ্ঠমির দুটি ধারা উমেখ কর।  

২৮। ‘তবে অফ এক্সমচঞ্জ’ তক ?  

২৯। অব-তর্ল্পায়মির সংজ্ঞা দাও। 

৩০। ঔপতিমবতর্ক বাংোয় সুতিবস্ত্র তর্মল্পর ধ্বংমসর তিিটি কারণ উমেখ কর।  

৩১। েডচ উইতেয়াে গবতন্টঙ্ক কিত চক র্গতহীি তিিটি সংস্কার কে চসূতচর উদাহারণ দাও। 

৩২। সন্ন্যাসী ও ফতকর তবমরাহ গকাথায় হময়তিক ? এই তবমরামহর দুজি গিমির িাে কর।  

৩৩।  সন্ন্যাসী ও ফতকর তবমরামহর তিিটি কারণ উমেখ কর।  

৩৪। রংপুর তবমরামহর কারণ উমেখ কর।  

৩৫। পাইক কমদর বো হি ?  

৩৬। ‘দাতেি-ই-গকাহী’ বেমি কী গবাঝ ?  

৩৭। ‘ওয়াহাতব’ কথার অথ চ কী ?  

৩৮। তিিুতের গক ?  

৩৯। দুধুতেঞা গক তিমেি ?  

৪০। ফরান্সজ আমদােমির উপর সংতিপ্ত িীকা গেখ।  

৪১। সাাঁওিাে তবমরামহর তিিটি গুরুত্ব উমেখ কর।  

৪২। ১৮৫৭ সামের তবমরামহ ঝাাঁতসর রাতি েক্ষ্মীবাইময়র প্রধাি অবদাি তক তিে ?  

৪৩। ১৮৪৯ সামের ইং-তর্খ র্ুমে তর্খমদর পরাজময়র গর্ গকামিা তিিটি কারণ উমেখ কর।  

৪৪। ১৮৫৭ সামের তবমরামহর পর ঔপতিমবতর্ক প্রর্াসতিক বযবস্থায় সংঘটিি গর্ গকামিা 

তিিটি পতরবিচি উমেখ কর।            

 

প্রশ্নমানঃ ৫ 

 



১। আধুতিক ভারমির ইতিহাস চচচায় তিম্নবর্গীয় ইতিহাস গর্গাষ্ঠীর অবদাি পর্ চামোচিা কর।  

২। ইমগা-েহীর্ূর র্ুমের রাজনিতিক কারণ বণ চিা কর।     

৩। রায়িওয়ারী বমদাবমস্তর র্িচাবেী তক তিক ? তচরস্থায়ী বমদাবস্ত ও রায়িওয়ারী বমদাবস্তর 

েমধয পাথ চকয উমেখ কর। 

৪। তচরস্থায়ী বমদাবস্ত বেমি তক গবাঝ ? এর সুফে আমোচিা কর। 

৫। ঔপতিমবতর্ক বাংোর কত ষকমদর অথ চনিতিক জীবমি তচরস্থায়ী বমদাবমস্তর প্রভাব 

আমোচিা কর।    

৬। িীকা গেখঃ েহােওয়াতর বমদাবস্ত।   

৭। অব-তর্ল্পায়মির ফোফে আমোচিা কর। 

৮। পতের্গারমদর তবমরাহ সম্বমে সংমিমপ গেখ।  

৯। চুয়াড় তবমরাহ সম্পমকচ সংতিপ্ত িীকা গেখ।  

১০। সাাঁওিাে তবমরামহর কারণ উমেখ কর। 

১১। ওয়াহাতব আমদােমির বযথ চিার কারণ উমেখ কর।  

১২। েহাতবমরামহর গিিত ত্ব ও তবস্তার আমোচিা কর।  

১৩। ভারমি ইষ্ট ইন্সিয়া গকাম্পাতির সাম্রাজয তবস্তামর েডচ ওয়ামরি গহতটংমসর ভূতেকার 

েূেযায়ি কর।  

১৪। েডচ কণ চওয়াতেমসর প্রর্াসতিক সংস্কারসেূহ পর্ চামোচিা কর।  

১৫। ১৭৭০ সামের বাংোর দুতভচমির কারণগুতে তচতিি কর।  

১৬। েহীর্ূমরর পিমির কারণ উমেখ কর।          

 

প্রশ্নমানঃ ১০ 

 

১। রায়িওয়ারী বমদাবস্ত বেমি তক গবাঝ ? এই বযবস্থার সুফে ও কুফে উমেখ কর। 

২। তচরস্থায়ী বমদাবস্ত বেমি তক গবাঝ ?  এর সীোবেিা উমেখ কর। 

৩। তচরস্থায়ী বমদাবস্ত কত ষক ও জতেদারমদর ওপর তক প্রভাব গফমেতিে।  

৪। অব-তর্ল্পায়ি – ‘অেীক কল্পিা’ ? বযাখযা দাও। 

৫। গকাে তবমরামহর কারণ ও ফোফে উমেখ কর।  

৬। সাাঁওিাে তবমরামহর চতরত্র তিণ চয় কর। এই তবমরামহর ফোফে কী হময়তিে।  

৭। ভারমির ইতিহামস োরাঠামদর পিমির গুরুত্ব আমোচিা কর।  



৮। ১৮৫৭ সামের েহাতবমরামহর প্রকত তি তিণ চয় কর। 

৯। ১৮৫৭ সামের েহাতবমরামহর কারণ উমেখ কর। 

১০। ‘েহাতবরহ – সুপতরকতল্পি তবমরাহ, িা পতরকল্পিাহীি আকন্সিক অভুযত্থাি’ বযাখযা কর।  

১১। েহাতবমরামহর বযথ চিার কারণ কী তিে ?                             

 

 


