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Answers to Worksheet No.:12
Date: 28-5-20

Topic◌ঃ পলাশীর যু� (িব�া�র)

Answers to Worksheet No.:13
Date: 29-5-20
১.
১.১) গ) িসরাজ-উ��দৗ�া
১.২) খ) িসরাজ-উ��দৗ�া
১.৩) গ) িমরন
১.৪) ক) ১৭৫৭ ি�
১.৫) ক) রাজা রায়দ�ুভ�
১.৬) ঘ) মহ�দী �বগ
১.৭) খ) িমরজাফর
১.৮) খ) িমরজাফর
১.৯) গ) ভগবান �গালা �থ�ক
২.
২.১) একজন ইং�রজ, ই� ঈি�য়া �কা�ািনর হ�য় ভার�তআ�সন।
িতিন নবাব�ক প�� �ল�খন �য, আপনার �ারা ইং�রজ�দর অ�নক অিন� হ�য়�ছ,
আপিন সি�র িনয়ম ল�ন ক�র�ছন ।আপিন বাংলা �থ�ক ইং�রজ �দর তািড়�য়
ফরািস�দরআ�ান কর�ছন।আিম �য়ং মিুশ�দাবাদ আসিছআপনার সভার �ধান
�ধান �লাক�দর ওপ�র ভার �দব তাড়াই এর মীমাংসা কর�বন।
২.২) অিতশয় ব�কুল হ�লন এবং ইং�রজ�দর স�� য�ু অপিরহরনীয় ি�র ক�র �সন�
সং�হ পূব�ক কলকাতা অিভম�ুখ যা�া �� কর�লন।
২.৩) ২৩�শ জনু ১৭৫৭ ি�। �াইভ ও িনজ �সন� িন�য় জনু মা�সরআর��ই যা�া ��
কর�লন। ১৭ই জনু কা�টায়ার দ�ুগ� �পৗ��ছ �সটা দখল কর�লন। ১৯ �শ জনু �ঘারতর



বষ�া �� হল, অিত ক�� ২২�শ জনু নদী পার ক�র পলাশীর �া��র উ�িথত হ�লন,
পরিদন য�ু �� হল।
২.৪) িসরাজ-উদ��ৗ�া ভগবান �গালা �থ�ক পািল�য় রাজমহ�ল এ�স এক ফিক�রর
বািড়�ত তার �ী-পু��দর জন� খাবার ��ত করবার উ���শ� যান, এমত অব�ায় এই
খবর �সই ব�ি� অনুস�ানকারী�দর �দন। তার ফ�ল িতিন ব�ী হন।
২.৫) রায় দলু�ভ, িমরজাফর, উিমচাঁদ, �জাজা আিজজ নামক নবা�বর সভাসদ বগ�।
ইং�রজরা এই স�ুযাগ�ক কা�জ লািগ�য় িমরজাফর�ক নবাব করার �িত�িত িদ�য়
িসরাজ-উদ�দৗ�া পরা� ক�র সম� �মতা িন�জ�দর হা�ত রাখ�ত �চ�য়িছল।
২.৬) িসরা�জর িন�জর সভাসদ, িম� ব�গ�র শঠকািরতা, �তারণার কার�ণ ইং�রজ�দর
কা�ছ পরািজত হন।
৩.
৩.১) অিধি�ত
৩.২) �বল িব�মশালী
৩.৩) উ�ান
৩.৪) পাপী
৩.৫) রথ
৩.৬) পঁয়ি�শ
৪.
৪.১) উপকাির ৪.২) সমা� ৪.৩) অবলি�ত ৪.৪)�বৃি�
৪.৫) লি�ত ৪.৬) ��িরত
৫.
৫.১) িদন ৫.২) অ�ধান ৫.৩) অনুপি�ত ৫.৪) আগমন ৫.৫) অিব�বচনা
৫.৬) শা�
৬.
৬.১) �যৗিগক ৬.২) জিটল ৬.৩) জিটল ৬.৪) �যৗিগক
৭.
৭.১) �ত�ানয়ন ৭.২) অভ� �দয় ৭.৩) য�ুা�থ� ৭.৪)উি�� ৭.৫)
অত�াচার
৭.৬) তদনুসা�র।


