
 

১0। বেশ কয়েক েছর ধয়র বেক্রমপুর চা োগায়ের োবষ িক আে ওঠাোমা করবছল। তাই আে বেবদ িষ্ট 

করার লয়যে োগাে কর্তিপয উৎপাদে ব্যেস্থা কয়েক েছয়রর জন্য কবতপে ব্যবির বেকট েরাদ্দ বদে। 

এ ব্যেস্থাে েতুে ইজারাদাররা বেবশ মুোফা লায়ের আশাে চা শ্রবমকয়দরয়ক কম পাবরশ্রবমক বদয়ে 

অবতবরি কাজ করাে। চা শ্রবমকয়দর অেস্থার উন্নেয়ের প্রবত তায়দর বকাে দৃবষ্ট বছলো। এ দূরেস্থা বেয়ক 

মুবি বপয়ত এেং োগায়ের আে বেবদ িষ্ট করয়ত োগাে কর্তিপয ইজারাদারয়দর সায়ে প্রেয়ম দশ েছয়রর 

জন্য এেং পয়র এককালীে স্থােীোয়ে চুবি সম্পাদে কয়র। 

ক) োংলাে দ্বৈত শাসে ব্যেস্থা চালু কয়রে বক?                                                                  ১ 

খ) বদওোেী কী? ব্যাখ্যা কর।                                                                                       ২ 

গ) উদ্দীপয়ক োগাে কর্তিপয কর্তিক ইজারাদারয়দর স্থােীোয়ে চা োগাে েরাদ্দ বদোর ঘটোটি 

পাঠ্যপুস্তয়কর বকাে ঘটোয়ক ইবিত কয়র? ব্যাখ্যা কর।                                                        ৩ 

ঘ) তুবম বক ময়ে কর উি ব্যেস্থা চা শ্রবমকয়দর জন্য সুবেধাজেক হয়েবছল? যুবি বদখাও।              ৪ 

 

11। 

 

                                             মহাস্থানগড় 

ক) প্রাচীে োংলার সেয়চয়ে ক্ষুদ্র জেপদ বকােটি?                                                                ১ 

খ) জেপয়দর সংজ্ঞা দাও।                                                                                            ২ 

গ) উদ্দীপয়কর বচত্রটি প্রাচীে োংলার বকাে জেপদয়ক ইবিত কয়র? ব্যাখ্যা কর।                          ৩ 

ঘ) উি জেপদসহ প্রাচীে োংলার অন্যান্য জেপদসমূয়হর েতিমাে অেস্থাে বচবিত কর।                  ৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

রাজশাহী সরকাবর ময়েল স্কুল এন্ড কয়লজ 

                  ময়েল প্রশ্ন   

বশ্রব িঃ দশম   বেষেিঃ োংলায়দয়শর ইবতহাস ও বেশ্বসেেতা    বেষে বকােিঃ 

সমেিঃ ২ ঘন্টা ১০ বমবেট                                                              পূ িমােিঃ ৭০ 

[দ্রষ্টব্যিঃ দবয  পাশ্বিস্থ সংখ্যা প্রয়শ্নর পূ িমাে জ্ঞাপক। প্রদ্ত  উদ্দীপকুলয়লা ময়োয়গাগ বদয়ে প  এেং 

সংবিষ্ট প্রশ্নুলয়লার গোগে উ্ত র দাও। বগ বকাে সাতটি সৃজেশীল প্রয়শ্নর উ্ত র দাও] 

1। রাজশাহী একটি আধুবেক শহর। এখােকার অবধোসীরা ইট বদয়ে দ্বতবর দালায়ে েসোস কয়র। এ 

শহয়র রয়েয়ছ বসাজা প্রশস্ত রাস্তা এেং রাস্তার দু’পাশ বদয়ে রয়েয়ছ সাবর-সাবর ল্যাম্পয়পাস্ট। শহয়রর জল 

বেষ্কাশয়ের জন্য রয়েয়ছ সুপবরকবিত অয়েক েদ িমা; বগুলয়লা শহরয়ক জলমগ্নতা বেয়ক রযা কয়র 

ক) আধুবেক ইবতহায়সর জেক বক?                                                                                ১ 

খ) বহয়রায়োটাসয়ক ইবতহায়সর জেক েলা হে বকে? ব্যাখা কর।                                             ২ 

গ) উদ্দীপয়ক উবিবখত রাজশাহী েগরীর সায়ে প্রাচীে বকাে সেেতার বমল রয়েয়ছ? সাদৃশ্যতা বদখাও।  ৩ 

ঘ) বেশ্বসেেতাে উি সেেতার বেবেন্ন অেদােুলয়লা আয়লাচো কর।                                          ৪ 

2।  

বলবখত উপাদাে অবলবখত উপাদাে 

পাহা পুর বেৌদ্ধ বেহায়রর ধ্বংসােয়শষ েিেন্ধুর ৭ ই মায়চ ির োষয় র বেবেও ফুয়টজ 

ইেয়ে েতুতা কর্তিক বলবখত ভ্রম  কাবহেী 

বকতাবুল বরহালা ো সফরোমা 

রাজা ধম িপায়লর আময়লর খাবলমপুর তাম্রশাসে 

সমুদ্রুলয়ের জাবরকৃত মুদ্রা  বেপাল বেয়ক আবেষ্কৃত চগ িাপদ 

ক) পােয়রর যুগ কত প্রকার?                                                                                       ১ 

খ) প্রাচীে সেেতাুলয়লা েদীর তীয়র গয়  উয়ঠবছল বকে? ব্যাখ্যা কর।                                        ২ 

গ) উদ্দীপয়ক উবিবখত ইবতহায়সর উপাদােুলয়লায়ক সঠিকোয়ে সাজাও।                                     ৩ 

ঘ) অবলবখত উপাদােসমূহ ইবতহাস রচোে বকোয়ে সহােতা কয়র? উদাহরেসহ ব্যাখ্যা কর।            ৪ 

3।  

 

পাহা পুর বেৌদ্ধবেহার 

ক) শশায়ের রাজধােী বকাোে বছল?                                                                             ১ 

খ) মাৎসান্যাে কী? ব্যাখ্যা কর।                                                                                    ২ 

গ) উদ্দীপয়কর বচত্রটির সায়ে পাল েংয়শর বকাে রাজার োম জব ত? ব্যাখ্যা কর।                         ৩ 

ঘ) উি রাজার শাসোময়লর উয়িখয়গাগ্য কম িকায়ন্ডর বেের  দাও।                                           ৪ 

১ ৫ ৩ 



4।  

েয় ির োম বপশার োম 

ব্রাহ্ম   ব্যােসা-োব জে 

যবত্রে অধ্যাপো ও পুজা-আচ িো 

দ্বেশ্য   যুদ্ধ-বেগ্রহ 

শুদ্র কৃষক-শ্রবমক 

ক) োংলা সাবহয়তের আবদ বেদশ িে কী?                                                                           ১ 

খ) মধ্যযুয়গ োংলাে বেৌোবহেী গয়  বতালার কার  কী বছল? ব্যাখ্যা কর।                                  ২ 

গ) উদ্দীপয়ক উবিবখত েয় ির সায়ে বপশাুলয়লায়ক সঠিকোয়ে সাজাও।                                        ৩ 

ঘ) তুবম কী ময়ে কর প্রাচীে োংলার বহন্দু সমায়জ প্রচবলত ে িব্যেস্থা সুষ্ঠু সমাজব্যেস্থার উদাহরে? 

উ্ত য়রর পয়য যুবি বদখাও।                                                                                          ৪ 

 

5। সবুজ ইবতহাস পাঠ কয়র প্রাচীে রাজা-োদশাহয়দর মত স্বীে কম িশবিয়ত বেশ্বাসী বছয়লে। বতবে ঢাকা 

ইবপয়জয়ে কয়েকটি বশি প্রবতষ্ঠায়ে চাকবর প্রাে িো কয়র ব্যে ি হে। বশয়ষ োইয়রর একটি বশি প্রবতষ্ঠায়ে 

চাকবর পাে। বকন্তু এ ধরয় র সামান্য পয়দ বতবে সন্তুষ্ট োকয়ত পায়রে বে। বসখাে বেয়ক চট্টগ্রায়ম বগয়ে 

বতবে একজে বশিপবতর দুটি বশি প্রবতষ্ঠাে পগ িয়েযয়ের দাবেত্ব লাে কয়রে। এখাে বেয়ক অবেজ্ঞতা 

অজিে কয়র বতবে বেয়জই খুে অি সময়ের ময়ধ্য বশি প্রবতষ্ঠায়ের মাবলক হে। ঢাকা ও চট্টগ্রায়ম এখে 

তার অয়েক ুলয়লা বশি প্রবতষ্ঠাে।  

ক) লক্ষ্মেয়সয়ের প্রধাে রাজধােী বকাোে বছল?                                                                  ১ 

খ) শামসুবদ্দে ইবলোস শাহ বক ‘শাহ-ই-োিালা’ েলা হে বকে? ব্যাখা কর।                               ২ 

গ) সবুজ পাঠ্যপুস্তয়কর বকাে ব্যবির অবেজ্ঞতা কায়জ লাবগয়ে বেয়জর োগ্য গয়  বেয়ে-ে িো কর।     ৩ 

ঘ) উি ব্যবির সফলতার বপছয়ে বক বক কার  বছল েয়ল তুবম ময়ে কর? পাঠ্যপুস্তয়কর আয়লায়ক 

বতামার মতামত দাও।                                                                                                ৪ 

 

6। বেলসে ম্যায়ন্ডলা; আবিকার কায়লা মানুষয়দর অবধকার আদায়ের সংগ্রায়ম গার োমটি বেয়শষোয়ে 

জব ত, তায়ক দবয  আবিকার বশ্বতাংগ সরকার দবয  আবিকার মূল ভূ-খন্ড বেয়ক বেবিন্ন রুয়েে ৈীয়প 

প্রাে ২৭ েছর কারারুদ্ধ কয়র বরয়খবছল। ১৯৯০ সায়ল মহাে এই বেতা উি বজলখাো বেয়ক মুবি লাে 

কয়র বদয়শ বফয়র আয়সে। আর তার অি বকছুবদে পয়রই সাধার বেে িাচয়েরর মাধ্যয়ম বোয়ট জেলাে 

কয়র দবয  আবিকার রাষ্ট্রযমতাে েয়সে। রাষ্ট্রযমতাে েয়স বতবে বেবেন্ন উন্নে মূলক কাজ করয়ত 

োয়কে। 

ক) স্বাধীে োংলায়দয়শ প্রেম সাধার  বেে িাচে হে কত সায়ল?                                                ১ 

খ) বপা ামাটি েীবত বক? ব্যাখা কর।                                                                              ২ 

গ) বেলসে ম্যায়ন্ডলার বজলমুবি ও বেজ ভূ-খয়ন্ড বফয়র আসার ঘটোর সায়ে পাঠ্যপুস্তয়কর বকাে 

ঐবতহাবসক চবরয়ত্রর বমল খু ুঁয়জ পাওো গাে? সাদৃশ্যতা বদখাও।                                              ৩ 

ঘ) রাষ্ট্র পুেিঃগঠয়  উি ব্যাবি বক বক পদয়যপ গ্রহ  কয়রবছয়লে তা সংয়যয়প তুয়ল ধর।                ৪ 

 

 

 

7। মানুষ কতটা অকৃতজ্ঞ হয়ত পায়র তা একটি গয়ির মাধ্যয়ম স্পষ্ট করা বগয়ত পায়র। ‘ক’ রায়ষ্ট্রর 

বসোোবহেীর প্রধাে কয় িল মাসুদয়ক এক বসো অভ্যেত্থায়ের ময়ধ্য বদয়ে গৃহেন্দী কয়র রাখা হে। বকন্তু 

সুচতুর মাসুদ আয়রকজে প্রািে বসো অবফসার বমজর শাবকয়লর কায়ছ সাহায্য প্রাে িো করয়ল বমজর 

শাবকল কয়ে িল মাসুদয়ক গৃহেন্দী অেস্থা বেয়ক মুি কয়রে। বকন্তু অকৃতজ্ঞ মাসুদ পরেতীয়ত সুয়গাগ বুয়ে 

অবেধোয়ে রাষ্ট্র যমতা দখল কয়রে এেং বমজর শাবকলয়ক বেচায়রর োয়ম হতো কয়রে। 

ক) েিেন্ধুর স্বয়দশ প্রতোেতিয়ের তাবরখ বলখ।                                                                  ১ 

খ) ইেয়েমবেটি অধ্যায়দশ কী? ব্যাখ্যা কর।                                                                      ২ 

গ) উদ্দীপয়কর কয়ে িল মাসুয়দর সায়ে পাঠ্যপুস্তয়কর বকাে ব্যবির বমল রয়েয়ছ? ব্যাখ্যা কর।             ৩ 

ঘ) উি ব্যাবি তার যমতা সুসংহত করার জন্য বক বক পদয়যপ বেয়েবছয়লে? ব্যাখ্যা কর।             ৪ 

8। 

ব্যবির োম তাঁয়দর কম ি 

স্যার দ্বসেদ আহমদ খাে বসন্ট্রাল বমাহায়মোে এয়সাবসয়েশে 

েওোে আেদুল লবতফ বমাহায়মোে বলটায়রবর বসাসাইটি 

দ্বসেদ আমীর আলী আলীগ  আয়ন্দালে 

 

ক) মহাত্মা গান্ধী অসহয়গাগ আয়ন্দালয়ের োক বদে কত সায়ল?                                               ১ 

খ) োরয়ত বখলাফত আয়ন্দালে বকে হয়েবছল? ব্যাখ্যা কর।                                                   ২ 

গ) উদ্দীপয়কর ব্যাবিয়ত্বর সায়ে তায়দর কম িুলয়লা সঠিকোয়ে উপস্থাপে কর।                               ৩ 

ঘ) তুবম কী ময়ে কর উি ব্যাবিেয়গ ির কম িকান্ড োরতীে মুসবলময়দর বশযা-দীযাে অগ্রসর কয়রবছল? 

উ্ত য়রর পয়য যুবি বদখাও।                                                                                          ৪ 

 

9। অবেমা বেসকোবর চোয়েয়ল জবেক বরামাে রাজার সায়ে এক বেয়দবশ শবির যুয়দ্ধর কাবহেী 

বদখবছল। েদী তীয়রর এই যুদ্ধয়যয়ত্র রাজার পয়য তাঁর স্বয়দশী এক বসোপবত ও অন্য বেয়দবশ বসোপবত 

যুদ্ধ কয়রে। বকন্তু বেয়দবশ বসোপবতরা রাজার পয়য প্রা প  ল াই করয়লও রাজার বেশ্বস্ত এক 

বসোপবতর বেশ্বাসঘাতকতার কারয়  উি যুয়দ্ধ ঐ বরামাে রাজা পরাবজত হে। এই পরাজয়ের ফলাফল 

বছল সুদূরপ্রসারী।  

ক) োংলাে বচরস্থােী েয়ন্দােস্ত চালু কয়রে বক?                                                                  ১ 

খ) অন্ধকূপ হতোকাবহেীয়ক বমথ্যা প্রমাে কর।                                                                    ২ 

গ) অবেমা বেসকোবর চোয়েয়ল বকাে যুয়দ্ধর কাবহেী বদখল? ব্যাখ্যা কর।                                   ৩ 

ঘ) “উি যুয়দ্ধর ফলাফল বছল সুদূরপ্রসারী”- উবিটির তাৎপগ ি বেয়িষে কর।                                ৪ 

 

 


