ইতিহাস - দশম শ্রেতি , চিু র্ অধ্যায়
থ
১) জতমদার সভা শ্র ান সময়,

ী উদ্দেদ্দশয গদ্দে উদ্দেতিল ?

উত্তর:জতমদার সভা ১৮৩৮ তিস্টাদ্দে মূলি জতমদারদ্দদর স্বার্ রক্ষা
থ
ও জতমজমা সংক্রান্ত তিষয় গুতল
আদ্দলাচনার জনয গদ্দে উদ্দেতিল।
২) অিনীন্দ্ৰনার্ ো ু দ্দরর ভারিমািা তচদ্দের িাৎপর্ তিদ্দেষি
থ
উত্তরঃ ১৯শিদ্দ

র।

সাতহদ্দিযর মিই তশল্প লার মাধ্যদ্দম ভারিীয় জািীয়িািাদ্দদর প্রসার ঘদ্দে। এঁদ্দদর মদ্দধ্য

উদ্দেখদ্দর্াগয হল অিনীন্দ্ৰনার্ ো ু দ্দরর আঁ া ভারিমািা তচেটে। ১৯০৫ তিস্টাদ্দের িঙ্গভঙ্গ তিদ্দরাধ্ী
স্বদ্দদশী আদ্দদালদ্দনর সময় তিতন এই িতিটে আঁদ্দ ন। নিজাগ্রি ভারিীয় জািীয়িািাদ এিং স্বদ্দদশী
আদ্দদালন তিল ভারিমািা তচেটে আঁ ার অনুদ্দপ্ররিা। তশল্পী তহদুদ্দদর ধ্ন সম্পদ্দদর শ্রদিিা লক্ষ্মীর
অনু রদ্দি চিু ভুজ
থ া ভারিমািা তচেটে আঁদ্দ ন। শ্রগরুয়া িসন পতরতহিা ভারিমািার চার হাদ্দি রদ্দয়দ্দি
শ্রিদ , ধ্াদ্দনর শীষ , শ্রেি িস্ত্র ও রুদ্রাদ্দক্ষর মালা। …
ইতিহাস, দশম - শ্রেতি, চিু র্ অধ্যায়
থ
১।তহদুদ্দমলা

ী উদ্দেশয তনদ্দয় গদ্দে উদ্দেতিল?এর সীমািদ্ধিাগুতল

উত্তর: ১৮৬৭ তিস্টাদ্দে নিদ্দগাপাল তমে

ী তিল ?

ল ািায় তহদুদ্দমলা প্রতিষ্ঠা

( ) তহদুদ্দমলার প্রধ্ান উদ্দেশয তহদুধ্দ্দমরথ অিীি শ্রগৌরিগার্া প্রচার
(খ) শ্রদশীয় ভাষা চচথা এিং জািীয় প্রিী গুতলদ্দ

দ্দরন। তহদুদ্দমলার উদ্দেশয তিল :
রা ।

মর্াদা
থ শ্রদওয়া ।

(গ) জািীয়িািাদ্দদর প্রসার ঘোদ্দনা।
তহদুদ্দমলার সীমািদ্ধিা:
( ) তহদুদ্দমলা রাজননতি

ম থ াদ্দের উপর তিদ্দশষ গুরুত্ব না শ্রদওয়া ।

(খ) নিু ন প্রজন্ম উৎসাহ শ্রদখায় তন।
(গ) গ্রামাঞ্চদ্দল এর প্রসার ঘদ্দে তন ।
এইসি সীমািদ্ধিার জনয তহদুদ্দমলা খুি শ্রিতশ জনতপ্রয়িা অজথন

২। জািীয়িািাদ্দদর তি াদ্দশ শ্রগারা উপনযাদ্দসর ভূ তম া

রদ্দি পাদ্দর তন।

ী তিল ?

উত্তর: রিীন্দ্ৰনার্ ো ু দ্দরর শ্রলখা অনযিম শ্রেষ্ঠ উপনযাস হল শ্রগারা । এই উপনযাদ্দসর মাধ্যদ্দম তিতন তিটেশ
তিদ্দরাতধ্িা ও স্বদ্দদশদ্দপ্রদ্দমর আদশ প্রচার
থ
প্রমাি

দ্দরদ্দিন। এই উপনযাদ্দসর শ্র ন্দ্ৰীয় চতরে শ্রগারার মাধ্যদ্দম তিতন

তরদ্দয়দ্দিন শ্রর্ জািীয়িািাদ সমস্ত শ্রভদাদ্দভদ্দদর উদ্দব ।সমস্ত
থ
িন্ধন শ্রর্দ্দ

মুক্ত হদ্দয় শ্রগারা র্খন

িদ্দল "আজ আতম ভারিিষীয়। --- এই ভারিিদ্দষরথ স ল জািই আমার জাি, স দ্দলর অন্নই আমার অন্ন।
" িখনই প্র ৃ ি জািীয় শ্রচিনার প্রসার ঘদ্দে। সং ীিিাদ্দ
থ
রদ্দি শ্রগারা উপনযাস গুরুত্বপূি ভূ
থ তম া পালন

তিসজথন তদদ্দয় তিটেশ তিদ্দরাধ্ী মদ্দনাভাি জাগ্রি

দ্দরতিল। এই উপনযাদ্দসর দ্বারা স্বদ্দদশিাসীর আত্মদ্দচিনা

ও আত্মশক্তক্ত জাগ্রি হয়। এর ফদ্দল ভারদ্দির জািীয় আদ্দদালন পতরপুষ্ট হয় ।

