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সময়ঃ ২ ঘণ্টা                                                                     পূর্ণমািঃ ৪০ 

দনির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যা প্রকের পূর্ণমাি নিকদণশে। 

পরীিাথীকদর যথাসম্ভব নিকের ভাষায় উত্তর নদকত িকব। 

১। যয-যোকিা পাাঁচটি প্রকের উত্তর দাও।                                             ২ x ৫ = ১০ 

ে) ‘চন্দ্রকশখ্র’ উপিযাসটি েত নিস্টাকে যোি পনিোয় ধারাবানিেভাকব প্রোনশত িকয়নিল ? 

খ্) দলিী যবগকমর সম্পূর্ণ িাম যলকখ্া। ‘দলিী যবগম’ িামে পনরকেকদ যস োর েিয অকপিারত ? 

গ) ‘োিাকে?’ উপিযাকস যমাট েতগুনল পনরকেদ আকি ? এই উপিযাকস যয গািটির েথা বারবার একসকি তার 

প্রথম দটুি পঙনি যলকখ্া। 

ঘ) “নতনিও নবলাত যেরত” – নতনি যে? উপিযাকস নবলাত যেরকতর সকে যোথায় প্রথম যদখ্া িকয়নিল ? 

ঙ) ‘নদবারানির োবয’ উপিযাসটি যোি স্থাি-িাম নদকয় শুরু িকয়নিল ? আিন্দ যোি নশকে পারদশী নিল ? 

চ) সুনপ্রয়ার স্বামীর িাম েী ? তার যপশা েী নিল ? 

ি) “বাবুর আকে চালাবার হুকুম।” _- বাব ুও ড্রাইভাকরর িাম যলকখ্া। 

ে) ‘প্রাগগনতিানসে’ গকে নভখু্ যোথায় ডাোনত েরকত নগকয়নিল ? ধরা পড়ার ভকয় যস যোথায় আত্মকগাপি েকর 

নিল? 

২। যয-যোকিা দটুি প্রকের উত্তর দাও।                                             ৫ x ২ = ১০  

ে) ‘চন্দ্রকশখ্র’ উপিযাকস লকরন্স েস্টর চনরিটির গুরুত্ব আকলাচিা েকরা। 

খ্) ‘োিাকে?’ উপিযাকস শশশকব বাবার প্রনত েথকের যয এেিি অনধোরকবাধ প্রোনশত িকয়কি, তা উপিযাস 

অিসুরকর্ যলকখ্া। 



গ) ‘নদবারানির োবয’ উপিযাকস যিরম্ব চনরিটি নবকেষর্ েকরা। 

ঘ) ‘প্রাগগনতিানসে’ গকের িামেরর্ েতখ্ানি তাৎপযণবি বনুিকয় দাও। 

৩। যয-যোকিা দটুি প্রকের উত্তর দাও।                                             ১০ x ২ = ২০ 

ে) ‘চন্দ্রকশখ্র’ উপিযাকস প্রতাপ চনরিটি নবকেষর্  েকরা। 

খ্) ‘োিাকে?’ উপিযাকস মরৃ্ানলর্ীর মািনসে টািাকপাকড়ি নবকেষর্ েকর বনুিকয় দাও 

গ) ‘নদবারানির োবয’ উপিযাকসর প্রধাি িারী চনরিগুনল প্রকতযকেই নিকের অনেত্ব রিায় তৎপর। -- উপিযাস 

অিসুাকর বিবযটির যাথাথণয নবচার েকরা। 

ঘ) ‘যিাটবকুলপুকরর যািী’ গকে মানিে বকন্দযাপাধযায় শ্রনমে-মানলে সাংঘকষণর আবিাওয়ায় সাধারর্ মািকুষর 

অসিায়তার গে বকলকিি। -- আকলাচিা েকরা।  
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                                                   দি�ণ   �া��   সংখ�া �িল �ে�র পূণ�মান এর   িনেদ�শক । 

                                                 পরী�াথ�েদর যথাস�ব িনেজর ভাষায় উ�র িদেত হেব । 

  

1. Answer any five of the following questions :                                      2x5=10 

          �য �কােনা   পাঁচ� �ে�র উ�র দাও  : 

(a) In which year and by whom Mitra Mela Founded? 

             িম�েমলা কেব এবং কােদর �ারা �িতি�ত হেয়িছল ? 
(b) What is Rowlatt Satyagraha? 

      রাওলাট সত�া�হ কী ? 

(c) In which session and year did the Indian National Congress adopt 

the resolution of Purna Swaraj? 

পূণ� �রাজ ��াব ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর �কান অিধেবশেন এবং  
              কেব  গৃহীত হেয়িছল ? 

(d) What is Poona Pact?   

              পুনা চুি�  কী ? 

(e) Why was the Lahore session (1940 A.D.) of the Muslim League 

important? 

              মসুিলম লীেগর লােহার অিধেবশন  (1940 ি��া� ) ���পূণ�    িছল �কন ? 



(f) When and where did Subhas Chandra Bose assume the 

responsibility of the Azad Hind Fauz?   

              কখন এবং �কাথায় সুভাষচ� বসু আজাদ িহ� বািহনীর দািয়�ভার  
�হণ কেরন ?  

(g) Who was known as ‘Frontier Gandhi’ and Why?  
              ‘সীমা� গা�ী ’ কােক এবং �কন বলা হয় ? 

(h) What was the objective of the Wavell Plan? 

               ওয়ােভল পিরক�নার উে�শ� কী িছল ? 

  

  

2. Answer any four of the following questions :                                                  5x4=20 

    �য �কান চার� �ে�র উ�র দাও  : 

                     (a)What was the most important feature of the Government of India  

                           Act 1919? 

          1919 ি��াে�র ভারত শাসন আইেনর �ধান �বিশ�� কী িছল ? 

                     (b)Why was Non-Cooperation Movement withdrawn? 

                          অসহেযাগ আে�ালন �কন �ত�াহার করা হেয়িছল ? 

                     (c)How did Swaraj Party influence the Nationalist Movement in India? 

                          ভারেতর জাতীয়তাবাদী আে�ালনেক �রাজ� দল কীভােব �ভািবত  

                          কেরিছল ?  

                      (d)Write a short note on the Movement of Social Justice. 

                          সামািজক ন�ায়িবচার আে�ালেনর উপর এক� �কা �লখ । 

                      (e)Evaluate the role of Women in the Tebhaga Movement. 

                          �তভাগা আে�ালেন নারীেদর ভূিমকা মলূ�ায়ন কেরা । 
 
                       (f)Discuss the importance of States-Peoples Movement in Pre-  



                            Independent India. 

                            �াক �াধীনতার পেব� ভারেতর �দশীয়   �জা আে�ালেনর ���  

                            আেলাচনা কেরা । 

  

3. Answer any one of the following question:                                                    10x1=10 

     �য   �কােনা এক�  �ে�র উ�র দাও : 

                    (a) Explain the importance of Civil Disobedience Movement. 

                     আইন অমান� আে�ালেনর ��� ব�াখ�া কেরা । 

               (b) Discuss the circumstances leading to the Partition of India in  

                     1947. 

                      1947 ি��াে� ভারত িবভাজেনর ��ি�ত আেলাচনা কেরা । 
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1. jahaN ge moMe gotaf kukli renag Tela ol me|        5 X 2=10 

 

o) onol menTe ceD em bujHa.w-a? 

T) DamoDor na.y Do oka ponoT kHon ligin ehob akana? 

g) rajx rappa Do oka na.y aze re menag-a? 

f) Ph.D.LLB digxri hamet akaD Tirla. Do oka renij kanay? 

l) “boNga Tala ma.nmi la.giD munDir” Do okoyag onol kana? 

a) saroDa prosaDx kisku Do Tis ar okarey janam lena? 

k) “savheD Toraw rakab re sereq puTHi ko reyag tHav” nowa 

Do okoyag onol kana? 

j) niTTya nonDo hembrom-ag ceD-ceD onole ol akaDa? 

 

2. jaNha ge punya kukli renag Tela ol me|              4 X 5=20 

 

o) Tel kupi barni renag kaTHa ol me| 

T) sanTazi savheD re Tirla. Kowag enem ol me| 

g) “sanTazi pa.rsi ar savheD” onolre onoliya. jaNha kaTHay  

    men akaDa ona olme| 

f) “boNga Tala ma.nmi la.giD munDir” Tina.g joTHaT em bujHa.w 

    eDa olme| 

l) “Dare baqcaw rege ma.nmiyag baqcaw Do” - nowa kaTHa  

    reyag TeTeD ol me| 

a) “haNdi-pa.wra. ar abo” reyag gut kaTha onol lekaTe olme| 

 

3. jaNha ge miDtaf kukli renag Tela ol me|            1 X10=10 

 
o) “ca.y-campa reyag kaTHa” onolem pazhaw akaD lekaTe ol me| 

T) sanTazi onol saVheD reyag nagam kHatoTe ol me| 

 


