
ববপজা পাবলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
সমাজলবজ্ঞান [ ২য় পত্র ] 

পঞ্চম অধ্যায়: বাাংিালেলের অভুযেলয়র সামালজক বেক্ষাপট 

 

মলেি েশ্নঃ ০১ 

' চচঠিটা তার পকেকট চছ, ছছেঁডা আর রকে ছভজা। মাক া, রা বক বার েথা ছেকড ছেকব, ছতামার ছোক শুক়ে  ল্প শুেকত ছেকব ো। 

বকা মা, তা চে ়ে?  

 )  উদ্দীপেটি বাাংাকেকলর ছোে চবকল আকদােকে চেকেেল েকর ? বযাখ্যা েকরা।  

ঘ)  উদ্দীপকে চেকেে চলত আকদাে ' বাঙাচ জাতী়েতাবাকের চভচি' তুচম চে এেমত? যুচে ছেখ্া।  

 

# জ্ঞান:  

★ চিটিল ভারকতর প্রথম স্বাধীেতা াংগ্রাম ' চপাী চবকরা।  

★ বঙ্গভঙ্গ ়ে ১৯০৫ াক।  

★ বঙ্গভঙ্গ রে বা বাচত ়ে ১৯১১ াক।  

 

# অনুধ্াবন:   

★ জাতী়েতাবাে : জাতী়েতাবাে কা এেটি মােচে ছচতো। ছয ছচতো এেটি মােব ছ াষ্ঠীকে এে েকর ছে়ে, এেতা োে 

েকর। মাজচবজ্ঞােী  েৃচবজ্ঞােীকের মকত, ১, রে ২, ভাা ৩. ধমে বা চবশ্বা ৪. এেই ছপলা ৫. এচে অঞ্চক ববা; এই 

উপাোে গুকা মােুকর মকধয েঢৃ় বন্ধে ততচর েকর এেতা ৃচি েকর। ফক এই এেচিত মােব ছ াষ্ঠী চচন্তা ভাবো, অথেেীচত, 

াংসৃ্কচত, রাজনেচতে চচে া এচে ধরকের ়ে । এ ধরকের মােচে ছচতো বা এেতাকে জাতী়েতাবাে বক।  

 

# েলয়াগ:  

উদ্দীপকে চেকেে চলত আকদােটি বাাংাকেকলর ঐচতাচে ভাা আকদােকে চেকেেল েকর। ভাা আকদাে: ১৯৪৭ াক চি-

জাচত তকের চভচিকত ভারত পাচেস্তাে চবভে ক বাাংাকেল পচিম পাচেস্তাকের াকথ রাষ্ট্র  ঠে েকর। চেন্তু পচিম 

পাচেস্তাকের ভাা চছ উেুে  আর বাাংাকেকলর মােুকর ভাা চছ বাাংা। যচে মগ্র বাাংাকেল  অচধোাংল পাচেস্তােী 
মােুকর ভাা বাাংা চছো তার পকর পাচেস্তােী লাে শ্রচণ উেুে কে রাষ্ট্রভাা েরার ছঘাণা ছে়ে। একত েকর মগ্র 

বাাংাকেকল আকদাকের শুরু ়ে। যা ঐচতাচে ভাা আকদাে োকম পচরচচত। এই আকদােটি ১৯৪৮ াক শুরু ক়ে 

১৯৫২ া পযেন্ত চকত থাকে। একত ১৯৫২ াক রচফে, াাম, জব্বার,রেেত, লচফউর লাাোত বরণ েকর। আকরা 
অকেকে রে ঝরা়ে। পচরকলক ১৯৫৬ াক াংচবধাে রচচত ক বাাংা রাষ্ট্রভাার স্বীেৃচত াভ েকর। তাই বাঙাচ জাচতর 

জাতী়েতাব ৃচিকত ভাা আকদাে ভূচমো অপচরীম।  

 

# উচ্চতর েক্ষতা:  
া আচম মকে েচর ভাা আকদাে বাঙাচ জাতী়েতাবাকের চভচি । মকতর পকে যুচে উপস্থাপে েরা কা। ভাা 
আকদাে বাঙাচ জাতী়েতাবাকের চভচি: মগ্র বাাংাকেকলর মূ ম্প্রো়ে বাঙাচ। বাঙাচর মুকখ্র ভাা বাাংা। এরা এই 

ভাা়ে চেকজকের াচ- োন্না, ুখ্- েুুঃখ্, আকব  অেুভূচত প্রোল েকর। আবার এই বাঙাচ জাচত বহুো ধকর বহু বচরা ত 

লাে ছ াষ্ঠী িারা লাচত ়ে। বাঙাচরা বহুবার এব লােকের চবরুকে আকদাে াংগ্রাম েরক চুডান্ত মুচের আকা 
ছেখ্কত পা়েচে। চেন্তু ১৯৪৮ াক পাচেস্তাচে লােক াষ্ঠী বাঙাচর মুকখ্র ভাা, প্রাকণর ভাা, মাতৃভাা বাাংা ছেকড চেকত 

চাইক বাঙাচ চতি আকদাে  কড তুক। এই রেঝরা আকদাকে বাঙাচ ভাার োচব আো়ে েকর। শুধ ুতাই ে়ে, এই 

আকদাকের পর যত আকদাে াংগ্রাকম বাঙাচরা ঝােঁচপক়ে পকড তার প্রচতটি ছেকি ভাা আকদাকের ছপ্ররণা োজ েকর। 

োরণ ভাা আকদাে বাঙাচকের মকধয জাতী়েতাবাকের জন্ ছে়ে । অতুঃপর বাঙাচ এে ক়ে ামচরে চবকরাধী আকদাে, 

চলো আকদাে, ছ়েেফা আকদাে,  ণঅভুযত্থাে  মুচেযুে েকর। একবর মূ ছপ্ররণা চছ ভাা আকদাে। তাই ভাা 
আকদােকে বাঙাচ জাতী়েতাবাকের চভচি বা ়ে। 



মলেি েশ্নঃ ০২ 
 

োজ তার বনু্ধকের াকথ পাচেস্তাে লাোমকর এেটি চেবোচে ম্পকেে  আকাচো েরার ম়ে জাো়ে ছয, ছ চেবোচকে ছমাট আে 

াংখ্যা চছ ৩০৯টি। এই চেবোচকে যুেফ্রন্ট জ়োভ েকর। একত এেজে ছেতা েৃচমন্ত্রীর োচ়েত্ব পাে েকর। এই চেবোচকের পর 

বাঙাচর রাজনেচতে ছচতো বৃচে পা়ে।  
 

 )  ১৯৫৪ াকর যুেফ্রন্ট চেবোচকে েৃচমন্ত্রীর োচ়েত্ব পা়ো ছেতা ছে চছকে? চেবোচকে তার ভূচমো বযাখ্যা েকরা।  

ঘ)  উে চেবোচকে জ়োকভর মাধযকম বাঙাচ জাচত স্বাধীেতা অজে কের োছাোচছ চক চ ক়েচছ, তুচম চে এেমত? মকতর পকে 

যুচে ো।  
 

# জ্ঞান:  

★ াকার প্রস্তাব ছপল েকরে, ছলকরবাাংা একে ফজু ে।  

★ তমদ্দেু মজচ ঢাো চবশ্বচবেযাক়ে অধযাপে আবু োককমর ছেতৃকত্ব  ঠিত ়ে।  

★ তমদ্দেু মজচ রাষ্ট্রভাার োচবকত  ঠিত প্রথম াাংসৃ্কচতে াং ঠে।  
 

# অনুধ্াবন:  

ছ়েেফা োচব বাঙাচর মুচের েে: জাতীর জেে বঙ্গবনু্ধ ছলখ্ মুচজবুর রমাে ১৯৬৬ াক পাচেস্তাকের াকাকর ৫  ৬ 

ছফব্রু়োচর এে কেকে বাঙাচর মুচের ছ়েেফা োচব তুক ধকরে। ইচতাক এটি 'ঐচতাচে ছ়েেফা োচব' োকম পচরচচত। 

এই ছ়েেফা োচবকত বাঙাচর রাজেীচত, অথেেীচত, প্রচতরো বাঙাচর মুচের ছমৌচে অচধোর চেীত চছ। তাই 

ছ়েেফাকে বাঙাচ জাচতর মুচের েে বা ়ে।  
 

# েলয়াগ:  

উদ্দীপকের চেকেে চলত যুেফ্রন্ট রোকরর েৃচমন্ত্রীর োচ়েত্ব পা়ো ছেতা কে ছলখ্ মুচজবুর রমাে। যুেফ্রন্ট চেবোচকে ছলখ্ 

মুচজবুর রমাকের ভূচমো: ১৯৪৭ াক ভারত পাচেস্তাে চবভে ক বাাংাকেল পচিম পাচেস্তাকের াকথ রাষ্ট্র  ঠে েকর। 

চেন্তু পাচেস্তােী লােক াষ্ঠী বাঙাচর মুকখ্র ভাা ছেকড চেক়ে উেুে কে রাষ্ট্রভাা েরার ছঘাণা ছে়ে। একত বাঙাচ ছেকপ 

চ ক়ে ভাা আকদাে েকর অচধোর আো়ে েকর। এরপর ১৯৫৪ াক পূবেপাচেস্তাে প্রাকেচলে পচরকের চেবোচে অেুচষ্ঠত 

়ে। বাঙাচরা মাো আবেু াচমে খ্াে ভাােী, ছলকরবাাংা একে ফজু ে, বঙ্গবনু্ধ ছলখ্ মুচজবুর রমাে , াজী 
োকেল এর ছেতৃকত্ব ঐেযবে ক়ে ৪টি ে চমক যুেফ্রন্ট  ঠে েকর। যুেফ্রন্ট পাচেস্তােী লােক াষ্ঠীর চবরুকে ২১ েফা োচব 

চেক়ে জে কণর ামকে আক। একত বাঙাচ বঙ্গবনু্ধ ছলখ্ মুচজবুর রমাে অেযােয ছেতাকের ডাকে াডা ছে়ে। ফক 

চেবোচকে যুেফ্রন্ট ৩০৯টি আকের মকধয ২২৩ ছপক়ে চেরঙু্কল জ়োভ েকর। পকর রোর  ঠিত ক বঙ্গবনু্ধ ছলখ্ মুচজবুর 

রমাে েৃচমন্ত্রীর োচ়েত্ব পাে েকর। অতুঃপর পাচেস্তাচে লােক াষ্ঠী তাকের জুুম চেযোতকের ধারা অবযাত রাখ্ক 

বঙ্গবনু্ধ েৃচমন্ত্রীর পে ছথকে পেতযা  েকর প্রচতবাে জাো়ে। এ ছথকে জাো যা়ে, যুেফ্রন্ট চেবোচকে বঙ্গবনু্ধ ছলখ্ মুচজবুর 

রমাকের ভূচমো চছ অকেে।  
 

# উচ্চতর েক্ষতা:  
া, আচম মকে েচর যুেফ্রন্ট চেবোচকে জ়োভ বাঙাচ জাচত স্বাধীেতা অজে কের োছাোচছ চক চ ক়েচছ। যুচে উপস্থাপে 

েরা কা। যুেফ্রন্ট চেবোচকের ফাফ: ১৯৪৭ াক ভারত পাচেস্তাে চবভে ক বাাংাকেল পচিম পাচেস্তাকের াকথ রাষ্ট্র 

 ঠে েকর। চেন্তু পাচেস্তােী লােক াষ্ঠী বাঙাচর আলা আোঙ্ক্ষা পূরণ েরকত পাকরচে। বরাং উেুে কে রাষ্ট্রভাা েরার 

ছঘাণা চেক়ে বাঙাচর মুকখ্র ভাা বাাংা ছেকড ছে়োর ছঘাণা ছে়ে। একত বাঙাচ পাচেস্তাচে লােক াষ্ঠীর জুুম 

চেযোতকের ছচারা ছেখ্কত পা়ে। এচরমকধয ভাা আকদাকে অকেকে লাাোত বরণ েকর। বাঙাচরা বুঝকত পাকর, 

বাঙাচকের চেকজকের অচধোর চেকজকের আো়ে েকর চেকত কব। ফক ১৯৫৪ াক চেবোচে ক একেকলর প্রধাে রাজনেচতে 

েগুকার যুেফ্রন্ট  ঠে েকর চেবোচকে অাংলগ্রণ েকর। এই চেবোচকে জ়োভ েকর যুেফ্রন্ট রোর  ঠে েকর। এই 

চেবোচকে চবজ়ে বাঙাচর মকে মুচের ছপ্ররণা বাচডক়ে ছে়ে। বাঙাচরা বুঝকত পাকর ছয, রাজনেচতে এেতা , রাজনেচতে 

াংগ্রাম বাঙাচকে পাচেস্তাকের লৃঙ্খ ছথকে মুে েরকত পাকর। ফক পরবতীকত বাঙাচরা যুেফ্রকন্টর ছচতো়ে উজ্জীচবত ক়ে 

স্বাধীেতা াংগ্রাকম ঝােঁচপক়ে পকড। তাই বক ়ে, যুেফ্রন্ট চেবোচকে চবজ়ে বাঙাচ জাচতকে স্বাধীেতা অজে কের োছাোচছ চেক়ে 

চ ক়েচছ। 



মলেি েশ্নঃ ০৩ 
 
রাজ ুএেটি  াকমেন্ট ছোম্পােীকত চাকুচর েকর। ছখ্াকে চ ক়ে ছ শ্রচমে আকদাে ছেখ্কত পা়ে। শ্রচমে ছেতার ছে়ো েক়েে েফা 
োচবর াকথ শ্রচমকেরা আকরা েক়েেেফা জকুড চেক়ে ১১ েফা োচব েকর। আকদাে চরম আোর ধারণ েরক মাচে ছশ্রচণ তাকের 

োচব ছমকে ছে়ে।  

 )  উদ্দীপকের রাজরু ছোম্পাচের আকদাকের াকথ ছতামার পঠিত ছোে আকদাকের চম খ্ুেঁকজ পা? বযাখ্যা েকরা।  

ঘ)  বাাংাকেকলর অভুযেক়ে উে আকদাকের গুরুত্ব চবকেণ েকরা।  

 

# জ্ঞান:  

★ ইউকেকস্কা ২১ ছফব্রু়োচরকে আন্তজে াচতে মাতৃভাা চেব ছঘাণা ছে়ে।  

★ ১ম রাষ্ট্রভাা াংগ্রাম পচরকের আহ্বা়েে চছকে অধযাপে েুরু ে ভূেঁ ই়ো।  

★ যুেফ্রকন্টর চেবোচকে প্রতীে চছ ছেৌো।  

 

# অনুধ্াবন:  

৭ মাকচে র ভাণ: ১৯৭০ াক অ পাচেস্তাে জাতী়ে পচরকের চেবোচে  প্রাকেচলে পচরকের চেবোচে অেুচষ্ঠত ়ে। একত 

জাতী়ে পচরে  প্রাকেচলে পচরকে আ়োমী ী  াংখ্যা চরষ্ঠ আে াভ েকর চবজ়েী ়ে। চেন্তু পােবাচেী আ়োমী 
ী কে রাষ্ট্র পচরচাোর েমতা স্তান্তর ো েকর ডযন্ত্র েরকত থাকে। বঙ্গবনু্ধ ছলখ্ মুচজবুর রমাে পােবাচেীর ডযন্ত্র 

বুঝকত ছপকর ঐচতাচে ছরকোে ম়েোকে আকদাকের ডাে ছে়ে। ছরকোে ম়েোকে বঙ্গবনু্ধ ছয ভাণ ছে়ে তা 
ঐচতাচে ৭ মাকচে র ভাণ চককব পচরচচত। একত চতচে ৪ োচব তুক ধকরে। স্বাধীে ো ়ো পযেন্ত াংগ্রাম চাাকোর চেকেেল 

ছেে। যার যা আকছ তাই চেক়ে যুকে ঝােঁচপক়ে পডকত চেকেেল ছেে।  

 

# েলয়াগ:  

উদ্দীপকের রাজরু ছোম্পাচের আকদাকের াকথ ঊেিকরর  ণঅভুযত্থাকের াকথ চম খ্ুেঁকজ পা়ো যা়ে। ঊেিকরর 

 ণঅভুযত্থাে: ১৯৬৬ াক বঙ্গবনু্ধ ছলখ্ মুচজবুর রমাে াকাকর ৬ েফা োচব উত্থাপে েরক পাচেস্তােী লােক াষ্ঠী 
আ়োমী ী  ছেতা বঙ্গবনু্ধ ছলখ্ মুচজবুর রমাে ৩৫ জকের চবরুকে মামা োক়ের েকর। তারা মামা়ে উকেখ্ েকর, 

বঙ্গবনু্ধ ভারকতর আ রতা়ে পাচেস্তাে রাষ্ট্র ভাঙার ডযন্ত্র েরকছ। অতুঃপর পােবাচেী বঙ্গবনু্ধকে ছগ্রফতার েকর 

ামচরে আোকত চবচাকরর োকম প্রে শুরু েরক বাঙাচ ছাি- জেতা আকরা ৫ েফা োচব চমচক়ে ১১ েফা আকদাে 

শুরু েকর। বাঙাচ ছাি- জেতার আকদাকে বাধয ক়ে পাে লােক াষ্ঠী মামা প্রতযাার েরকত  বঙ্গবনু্ধকে মুচে চেকত 

বাধয ়ে।  

 

# উচ্চতর েক্ষতা:  
বাাংাকেকলর অভুযেক়ে ঊেিকরর  ণঅভুযত্থাকের ভূচমো অপচরীম। স্বাধীেতা অজে কে  ণঅভুযত্থাকের ভূচমো: বাঙাচর 

মুচের পচরেল্পো বােচা েরকত পাচেস্তাে লােক াষ্ঠী বঙ্গবনু্ধ ৩৫ জকের চবরুকে মামা োক়ের েকর। অতুঃপর 

বঙ্গবনু্ধকে ছগ্রফতার েকর ামচরে আোকত প্রকের চবচার শুরু েকর। একত বাঙাচ ছাি- জেতা চতি আকদাে  কড 

তুক। ফক তারা মামা প্রতযাার েরকত  বঙ্গবনু্ধকে মুচে চেকত বাধয ়ে। এরপর বাঙাচর মুচের আকদাে আকরা 
ছজারোর ়ে। ১৯৭০ াক চেবোচে ক ঊেিকরর  ণঅভুযত্থাকের  ণকজা়োর বঙ্গবনু্ধর আ়োমী ী কে এেে মথেে 

ছজা া়ে। এবাং ৭০ এর চেবোচকে আ়োমী ী  চবপু ছভাকট জ়োভ েকর। অতুঃপর পাচেস্তাচে লােক াষ্ঠী েমতা স্তান্তর 

ো েরক ঊেিকরর  ণঅভুযত্থাকের আকদাে আবার শুরু ক়ে স্বাধীেতা আকদাকের রূপ ছে়ে। েীঘে ে়ে মা রেে়েী 
যুকের পর বাাংাকেল স্বাধীেতা অজে ে েকর। তাই বা যা়ে, বাাংাকেকলর স্বাধীেতা অজে কে ঊেিকরর  ণঅভুযত্থাকের 

ভূচমো অপচরীম। 

 
 
 
 



মলেি েশ্নঃ ০৪ 
 

"এবাকরর াংগ্রাম মুচের াংগ্রাম এবাকরর াংগ্রাম স্বাধীেতার াংগ্রাম" এেটি ঐচতাচে ভাণ।  

 

 )  উদ্দীপকের ঐচতাচে বেবযটি োর ? বেকবযর গুরুত্ব বযাখ্যা েকরা।  

ঘ)  বাাংাকেকলর স্বাধীেতা অজে কে উদ্দীপকের বোর ভূচমো চবকেণ েকরা।  

 

# জ্ঞান:  

★ মুচেযুকে বাাংাকেলকে ১১টি ছক্টকর ভা  েরা ়ে।  

★ ৭ মাকচে র ভাকণ ৪টি োচব চছ।  

★ মুচেযুকের বোচধো়েে চছকে, ছজোকর এচজএম মােী।  

 

# অনুধ্াবন:  

যুেফ্রন্ট চেবোচে: ১৯৫৪ াক পূবে পাচেস্তাে প্রাকেচলে পচরকের চেবোচে অেুচষ্ঠত ়ে। এটিই যুেফ্রন্ট চেবোচে োম 

পচরচচত। ভাা আকদাে পরবতী এই চেবোচকে েটুি পে চছ। এেটি চছ পাচেস্তােী লােক াষ্ঠী পে অেযটি পূবে 
পাচেস্তাকের প্রধাে ৪টি েকর মন্বক়ে  ঠিত যুেফ্রন্ট। যুেফ্রকন্টর ৪টি ে কা, আ়োমী ী , েৃে শ্রচমে জেতা পাটিে , 
ছেজাকম ইাম   ণতান্ত্রী ে। এই চেবোচকে যুেফ্রন্ট ২১ েফা োচব চেক়ে চেবোচে েকর যা চছ বাঙাচর প্রাকণর োচব। 

চেবোচকে যুেফ্রন্ট ৩০৯ টি আকের মকধয ২২৩ টি আকে চবজ়েী ক়ে যুেফ্রন্ট রোর  ঠে েকর। # প্রক়ো -  ) উদ্দীপকের 

ঐচতাচে ভাণটি কা বঙ্গবনু্ধ ছলখ্ মুচজবুর রমাকের। ৭ মাকচে র ভাকণর গুরুত্ব: ( উপকর ৭ মাকচে র ভাকণর গুরুত্ব 

আকাচো েরা ক়েকছ)  

 

# উচ্চতর েক্ষতা-  
বাাংাকেকলর স্বাধীেতা অজে কে উদ্দীপকের চেকেে চলত মাে বযচে বঙ্গবনু্ধ ছলখ্ মুচজবুর রমাকের ভূচমো অতুেী়ে। 

স্বাধীেতা অজে কে বঙ্গবনু্ধর ভূচমো: ১৯৪৭ াক ভারত পাচেস্তাে ছেল ভাক র পর ছথকে পূবে পাচেস্তাকে ছয ব আকদাে 

াংগ্রাম ়ে তার প্রচতটি আকদাকে বঙ্গবনু্ধর োম জচডক়ে আকছ। ছযমে- ১৯৪৮ াকর ভাা আকদাকে বঙ্গবনু্ধ ছজ বচদ 

ে। চতচে ছজ ছথকে ভাা আকদাে পচরচাোর পরামলে ছেে। ১৯৫৪ াকর যুেফ্রন্ট চেবোচকে বঙ্গবনু্ধ যুেফ্রন্ট  ঠকে 

ভূচমো রাকখ্ে। যুেফ্রন্ট চেবোচকে চতচে প্রাথী ক়ে চবজ়েী ে। চতচে ামচরে চবকরাধী আকদাকে ছেতৃত্ব ছেে। বাঙাচর 

মুচের োচব ছ়েেফা  চতচে উত্থাপে েকরে। অতুঃপর চতচে আ রতা ডযন্ত্র মামা়ে ছগ্রফতার ক়ে চেযোতকের চলোর 

ে। তােঁর ছেতৃকত্ব ৭০ াকর চেবোচকে আ়োমী ী  চেরঙু্কল াংখ্যা চরষ্ঠতা ছপক়ে চবজ়ে াভ েকর। পকর পাচেস্তাে ামচরে 

বাচেী েমতা স্তান্তর ো েরক চতচে ঐচতাচে ৭ মাকচে র ভাণ ছেে । অতুঃপর আবার ছগ্রফতার ক়ে েীঘে প্রা়ে এে বছর 

পাচেস্তাকের োরা াকর বচদ জীবে বরণ েকরে। চেন্তু চতচে স্বাধীেতার প্রকে ছোে ধরকের আকপা েকরেচে। উচেচখ্ত 

আকাচো ছথকে এ েথা স্পি ছয, বাাংাকেকলর স্বাধীেতা অজে কে বঙ্গবনু্ধ ছলখ্ মুচজবুর রমাকের ভূচমো অতুেী়ে  

অপচরীম। 

 
 
 

পরামেশঃ 
 

লেক্ষার্থীবৃন্দ োক লনবশাচনী পরীক্ষার জনয লনধ্শালরত লসলিবালসর অন্তভুশ ক্ত েলতটি টলপলকর ববালেশ র ননবশযলক্তক ও 

সৃজনেীি েলশ্নর উত্তর বাসায় বলস মলেি বটস্ট লেলয় অনুেীিন করলব। তা না হলি  বতামালের কালিত ফিাফি অজশ ন 

বযাহত হলব। 
 


