
�মইিজ পনুঃ�িত�া

১) জাপা�ন ক�ব �মইিজ য�ুগর সচূনা হ�য়িছল?

উওর: ১৮৬৭ ি��া�� �শা�ন শাস�নর অবসা�নর পর জাপা�ন �মইিজ য�ুগর সচূনা হ�য় িছল। ১৮৬৪ ি��া�
�থ�ক ১৯১২ ি��া� পয�� সময়কাল জাপা�নর ইিতহা�স �মইিজ যগু বা �ানদীি�র যগু না�ম পিরিচত।
"�মইিজ যগু" বা " �ান দীি�র যগ"�ক জাপা�ন ব�ুমই কাইকা �না িজডাই (Bummei kaika no jidai) বলা হ�তা।

২) �মইিজ পনুঃ�িত�া িক?

উওর: ১৮৬৮ ি��া��র ৩রা জানয়ুাির সাতসমুা ও �চাসগুণ িক�য়া�টা�ত �শা��নর �াসাদআ�মণ ক�র
জাপান স�া�টর রাজ�নিতক �মতা পনুঃ�িত�া কথা �ঘাষণা ক�রন।১৮৬৭ ি��া�� �শা�ন শাস�নর
অবসা�নর পর স�া�টর �মতা পনুঃ�িতি�ত হ�য়িছল।জাপা�নর ইিতহা�স স�া�টর �মতা পনু��া�রর এই
ঘটনািট �মইিজ পনুঃ�িত�া না�ম পিরিচত।

৩) সাতসমুা, �চাস,ু�তাজা,িহ�জন �গা��র উ��খ�যাগ� �নতা�দর নাম ক�রা?

উওর: সাতসমুা �গা��র উ��খ�যাগ� �নতা িছ�লন সাই�গা ও ওকু�বা, �চাসরু �গা��র উ��খ�যাগ� �নতা িছ�লন
িক�ডা এবং ই�টা িহ�রাবিুম, �তাজার �গা��র উ��খ�যাগ� �নতা িছ�লন ইতাগািক, িহ�জন �গা��র উ��খ�যাগ�
�নতা িছ�লন ওকুমা।

৪) স�াট �কা�মই 'রাজকীয়আ�দ�শ' কী �ঘাষণা ক�রিছ�লন?

উওর: জাপা�ন পি�মী সভ�তার িব�রাধী িছ�লন স�াট �কা�মই ।১৮৬২ি��া�� স�াট �কা�মই এক রাজকীয়
আ�দ�শ �ঘাষণা ক�রিছ�লন,১৮৬৩ ি��া�� �ী�কা�লর ম�ধ� সম� িব�দিশ�ক জাপান �থ�ক িবতািড়ত কর�ত
হ�ব।

৫) জাপান স�াট ক�ব চ�াটার ওম �ঘাষণা ক�রিছ�লন? জাপান সরকার ক�ব �সনাবািহনী�ত বাধ�তামলূক
িন�য়াগ �থা চালু ক�রিছ�লন?

উওর: ১৮৬৮ ি��া��র ৬ ই এি�ল জাপান স�াট পাঁচিট ধারা স�িলত সনদ �ঘাষণা ক�রিছল। �যখা�ন
আধিুনকতার িবষয় িট�ক ��� �দওয়া হ�য়িছল।এটাই চ�াটার ওম �ঘাষণা না�ম পিরিচত। ১৮৭৩ ি��া��
সরকার �সনাবািহনী�ত বাধ�তামলূক িন�য়াগ �থা চালু ক�রিছ�লন।

৬) ক�ব জাপা�ন ডাক ও তার এর মাধ��ম সংবাদ পাঠা�নার ব�ব�া �� হয় ? ক�ব ইয়া�কাহামায় গ�া�সর বািত
�চিলত হয় ?

উওর: ১৮৭২ ি��া�� ই�য়া�কাহামা�ত �থম গ�া�সর বািতর �চলন �দখা িগ�য়িছল। ১৮৭১ ি��া�� জাপা�ন
ডাক ও তা�রর মাধ��ম সংবাদ ��র�ণর ব�ব�া করা হয়।

৭) জাপা�ন ক�ব "ি��গিরয়ান ক�া�ল�ার"চালু হয়? �সিব�রা কী?

উওর: ১৮৭২ ি��া�� জাপা�ন "লুনার ক�া�ল�ার' এর পিরব�ত� পা�া�ত�র "���গািরয়ান ক�া�ল�ার" চালু
হয়। ল��নর �সিভল �রা এর নামানসুা�র জাপািন �পাশা�কর নামকরণ হয় �সিব�রা।

৮) "�রাকু�মইকান" কী?

উওর: ১৮৮৩ ি��া�� জাপান সরকার �টািকও শহ�র একিট ক� িনম�াণ ক�র । যা "�রাকু�মইকানন" না�ম



পিরিচত িছল। মিহলা�দর �� �পাশা�ক পিরিহত নতৃ� এখা�ন পির�বশন করা হ�তা সমা�জর স�া� ব�াি��দর
ম�নার��নর জন�।

৯) �মই�রািকউস কী?

উওর: ফুকুজাওয়া, ইউিকিচ, ও �মাির ১৮৭৩ ি��া�� �মই�রািকউস না�ম একিট সিমিত গঠন ক�রন। �যখা�ন
পি�কা ও ব�ৃতার মাধ��ম পা�াত� ভাবধারার �চার করা হয়।

১০) �কাগাকু ও কানগাকু কী?

উওর: �মইিজ সরকা�রর ��চ�ায় জানা�ন নত�ন ধর�নর িশ�া প�িতর �বত� ন করা হয়।১৮৬৮ ি��া��
িক�য়া�টা �ত "�কা-গাকু"এবং "কান গাকু" িভি�ক িশ�া �িত�ান �িতি�ত হয়। "�কা-গাকু"র অথ� িছল
ইউ�রাপীয় ধারায় িশ�া প�িত।


