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The figures in the right-hand margin indicate marks. Candidates are required to give their answers in their own 

words as far as practicable. 

 

1. Answer any five questions:      1x5 

a. In what year Harichand Tagore was born? 

i. 11th  March,1802   

ii. 11th  March,1812  

iii. 11th  March,1816 

iv. 11th  March,1846 

হরিচ াঁদ ঠ কুি কত স লে জন্মগ্রহ কলিন? 

ক) 11ম চচ, 1802 

খ) 11ম চচ, 1812 

গ) 11ম চচ, 1816 

ঘ) ১১ ম চচ, ১৮৪৬ 

 

b. Who was the first teacher of Guruchand Thakur’s Pathshala? 

i. Raghunath Sarkar 

ii. Raghubir Ray 

iii. Ramnath Dutta 

iv. Rampada 

গুরুচ াঁদঠ কুলিি প ঠশ ে ি প্রথম রশক্ষক কক রিলেন? 

ক) িঘুন থ সিক ি 

খ) িঘুবীি ি য় 

গ) ি মন থ দত্ত 



ঘ) ি মপদ 

 

c. How many Namasudra children got first time Govt. job? 

i. 1 

ii.  3 

iii.  5 

iv. 7 

কতজন নমঃশূদ্র রশশু প্রথমব ি সিক িী ক জ কপলয়রিলেন?  

ক) 1 খ) 3 গ) 5 ঘ) 7 

 

d.  Which is the core book of Matuaism?  

i. Hari Lilamrita 

ii. Harichand Sudha  

iii. Harichand Amrita Katha   

iv. Harichand Brata 

কক নটি মতুয় ব লদি মূেগ্রন্থ? 

ক) হরিেীে মৃত 

খ) হরিচ াঁদসুধ  

গ) হরিচ াঁদঅমৃতকথ  

ঘ) হরিচ াঁদব্রত 

 

e. Where was the birthplace of Guruchand Thakur ? 

i.  Orakandi   

ii. Grito Kumari  

iii. Safaladanga  

iv. Thakurnagar 

গুরুচ াঁদ ঠ কুলিি জন্মস্থ ন কক থ য় রিে? 

ক) ওড ক ন্দি 

খ) রগ্রলত কুম িী 



গ) স ফ ে ড ঙ্গ  

ঘ) ঠ কুিনগি 

 

f. How many sons did Guruchand Thakur have? 

i. 1     

ii. 2      

iii. 3     

iv. 4 

 

গুরুচ াঁদঠ কুলিি কয়টি পুত্র রিে? 

ক) ১টি খ) ২টি গ) ৩টি ঘ) ৪টি 

g. The word “Namasudra” was recorded in which census?  

i. 1891   

ii. 1901  

iii. 1911  

iv. 1921 

"নমঃশূদ্র" শব্দটি কক ন আদমশুম রিলত রেরপবদ্ধ কি  হলয়রিে? 

ক) 1891  

খ) 1901  

গ) 1911  

ঘ) 1921 

 

h. What is the main livelihood of the Matuas? 

i. Fishing 

ii. Service 

iii. Business 

iv. Agricultures 

v. মতুয় লদি প্রধ ন জীরবক  রক? 

i. ম িধি  



ii. খ) পরিলেব  

iii. গ) বযবস  

iv. ঘ) কৃরে 

 

2. Answer any five questions :         2x5 =10 

a) Mention any four principles of Matuaism. 

মতুয় ব লদি কেলক ন চ িটি নীরত উলেখ কি। 

b) When and where Guruchand Tagore was born? 

গুরুচ াঁদঠ কুি কখন এবং কক থ য় জন্মগ্রহণ কলিন? 

c) When and where did Guruchand Tagore start  taking his first education? 

গুরুচ াঁদ ঠ কুি কখন এবং কক থ য় প্রথম রশক্ষ গ্রহণ শুরু কলিন? 

d) Who did write the Namasudra and other addresses and in which year? 

কক এবং কক ন স লে নমঃশূদ্র ও অনয নয সলন্ম ধন রেলখরিলেন? 

e) What do you mean by value education? 

মূেযলব ধরশক্ষ  বেলত কী কব ঝ? 

f) In which year and by whom the term “Chandal” was replaced by “Namasudra”? 

কক ন স লে এবং ক ি দ্ব ি  "চন্ড ে" শব্দটি "নমঃশূদ্র" দ্ব ি  প্ররতস্থ রপত হলয়রিে? 

g) What do you mean by Matuaism? 

মতুয় ব দ বেলত কী কব ঝ? 

h) Where and when was the first secondary school established by Guruchand Thakur? 

গুরুচ াঁদঠ কুি প্রথম ম ধযরমক রবদয েয় কক থ য় এবং কখন প্ররতষ্ঠ  কলিন? 

3. Answer any three questions:                                              5x3 =15 

a) Explain the characteristics of Matuaism. 

মতুয় ব লদি ববরশষ্ট্য বয খয  কি। 

b) Discuss the place of women in the Matua movement. 

মতুয়  আলি েলন ন িীি স্থ ন আলে চন  কি। 

c) Discuss the role of Sri Sri Harichand Thakur and Guruchand Thakur in education. 

রশক্ষ য় শ্রীশ্রী হরিচ াঁদ ঠ কুি ও গুরুচ াঁদ ঠ কুলিি ভূরমক  আলে চন  কি। 

d) Write a short note on origin and development of Matua. 



মতুয় ি উৎপরত্ত ও রবক শ সম্পলকচ একটি সংরক্ষপ্ত িীক  কেখ। 

e) Describe Harichand Thakur’s view on the Reformation of social education. 

স ম ন্দজক রশক্ষ ি সংস্ক ি সম্পলকচ হরিচ াঁদ ঠ কুলিি দৃটষ্ট্ভরঙ্গ বণ চন  কি। 

4. Answer any One question:       10x1=10 

a. Discuss the social and political movements of Sri Sri Harichand Thakur. 

শ্রীশ্রী হরিচ াঁদ ঠ কুলিি স ম ন্দজক ও ি জননরতক আলি েন সম্পলকচ আলে চন  কি। 

b. Discuss the education movement of Sri Sri Guruchand Thakur 

শ্রীশ্রী গুরুচ াঁদ ঠ কুলিি রশক্ষ  আলি েন আলে চন  কি।  

c. Discuss Matua philosophy. 

মতুয়  দশ চন সম্পলকচ আলে চন  কলি ।  


