
১ ক-স্তম্ভের সাম্ভে খ- স্তে মিমিম্ভে লিম্ভখা 

ক-স্তম্ভ খ স্তম্ভ 

হর্ ষচরিত বাণভট্ট 

গ ৌড়বহহা বাকপরতিাজ 

রকতাব- অল- 

রহন্দ 

অল রবরুণী 

 

২ লেিানান শব্দটির মনম্ভে দাগ দাও 

(ক) রবজয়ালয়, দরিদু ষ, প্রথম িাজিাজ, প্রথম িাহজন্দ্র 

(খ) বহিন্দ্র, হরিহকল, কহ ৌজ, গ ৌড় 

( ) হলায়ুধ, জয়হদব, গ াবধ ষ , উমাপরতধি 

৩ সংম্ভেম্ভে (৩০-৫০ টি শম্ভব্দর িম্ভযে ) উত্তর দাও 

(ক) পাল ও গে  যুহ  গকম  ভাহব কি আদায় কিা হত? 

উঃ পাল ও গে  যুহ ি িাজািা উৎপন্ন ফেহলি এক- র্ষ্াাংশ ভা  কৃর্কহদি কাছ 

গথহক কি র হত  । তািা র হজহদি গভাহ ি জ য ফুল, ফল, কাঠও প্রজাহদি কাছ 

গথহক কি রহোহব আদায় কিহত । বরণকিাও তাহদি বযাবো- বারণহজযি জ য 

িাজাহক কি রদত। এই রত  কি ছাড়াও  া ািকহমি অরতরিক্ত কি রছল। 

র হজহদি র িাপত্তা র শ্চিত কিাি জ য প্রজািা িাজাহক কি রদত। েমগ্র গ্রাহমি 

উপহিও কি রদহত হত গ্রামবােীহদি। এছাড়া হাট ও গখয়াঘাহটি উপহিও কি 

চাপাহ া হত। 

(খ) গে  িাজািা রক োরহহতযি পৃষ্হপার্ক রছহল ? 



উঃ হযা াঁ, গে  িাজািা োরহহতযি পৃষ্হপার্ক রছহল  । গে  িাজা লক্ষ হেহ ি 

আমহলি রবখযাত করব রছহল  জয়হদব। এছাড়া গধায়ী, গ াবধ ষ , উমাপরতধি এবাং 

শিণ  াহম আহিা চািজ  করব রছহল । এম রক িাজা বল্লালহে  ও িাজ 

লক্ষ হে  দুজহ ই স্মৃরতশাস্ত্র রলহখরছহল । তাছাড়া লক্ষ হেহ ি মন্ত্রী হলায়ুধ 

ববরদক র য়ম রবর্হয় ব্রাহ্মণেব ষজ্ঞ  াহম একটা বই রলহখরছহল ।  

৪ মনম্ভের ভাষাে লিম্ভখা 

বখরতয়াি খলশ্চজ বাাংলা আক্রমহণি পি বাাংলাহত রক রক পরিবতষ  ঘহটরছল ? 

উঃ আ ুমার ক ১২০৪ রিস্টাহেি গশহর্ বা ১২০৫ রিস্টাহেি প্রথমরদহক তুরকষ 

গে াপরত ইখরতয়াি উশ্চি  মহম্মদ বখরতয়াি খলশ্চজ বাাংলাি  রদয়া দখল 

কহিরছহল । গেই গথহক বাাংলাি তুরকষ শাে  শুরু হহয়রছল। এিপহি বাাংলাহত গয 

পরিবতষ গুরল ঘহট গেগুরল হল- 

i)বখরতয়াি  রদয়া গছহড় লক্ষণাবতী অরধকাি কহি িাজধা ী স্থাপ  কহি । এই 

শহিহক েমকালী  ঐরতহারেকিা লখহণৌরত বহল উহল্লখ কহিহছ । 

ii)বখরতয়াি খলশ্চজ র হজি  তু  িাজযহক কহয়কটট ভাহ  ভা  কহি প্রহতযক 

ভাহ ি জ য একজ  কহি শাে কতষা র যকু্ত কহি । এইেব শাে কতষািা রছহল  

তাি গে াপরত। 

iii)বখরতয়াি খলশ্চজ লখহণৌরতহত মেশ্চজদ, মাদ্রাো এবাং েুরফ োধকহদি আস্তা া 

বতরি কহি গদ । 

iv)বখরতয়াি খলশ্চজ লখহণৌরত িাহজযি েীমা া উত্তহি রদ াজপুি গজলাি গদবহকাট 

গথহক িাংপুি শহি , দরক্ষহণ পদ্মা  দী, পূহব ষ রতস্তা ও কিহতায়া  দী পয ষি তাি 

িাজহেি েীমা বারড়হয় র হয় রছল। 


