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ক স্তে খ স্তে 

১.১ খলিফার অনুম াদন (গ) ইিতুতল শ 

১.২ লিজদা ও পাইবি (ক) লগয়ািউদ্দিন বিবন 

১.৩বাজারদর লনয়ন্ত্রণ (ঘ) আিাউদ্দিন খিদ্দজ  

১.৪ আ ুক্ত ািযদ (খ) কৃষ্ণ দদব রায় 

 

২. শূন্যস্থান্ পূরণ কম্ভরা : 

২.১) বমেগান-ই-লিহিগালনর িদিয লিমিন িুিতান গিয়াসউদ্দিন্ বলবন্ ।  

২.২) বাাংিার প্রথ  স্বাধীন িুিতান লিমিন সুলতান্ শােসুদ্দিন্ ইগলয়াস শাহ ।  

২.৩) দপাতুলুগজ পর্টুক মপজ লবজয়নগর পলরভ্র ন কমরন। 

২.৪) লবজয়নগর পরাদ্দজত হময়লিি ১৫৬৫ গিষ্টাম্ভে তাগলম্ভকাটার র্ুমে। 

৩. সংম্ভেম্ভপ উত্তর দাও (৩০-৫০ টট শে): 

৩.১) ইকতা বযবস্থা কী ? 

উত্তরঃ ইকতা বযবস্থা: িুিতানরা ক্র াগত রাজয জয় করায় িাম্রামজযর আয়তন দবম়ে র্াওয়ায় 

িুিতানরা দর্ িব রাজয জয় করমতন, দিই রাজযগুলির দালয়ত্ব এক একজন িা লরক দনতার উপর 

দদওয়া হত। এই রাজযগুলিমক এক একটট প্রমদমশর  মতা ধমর দনওয়া হত, এগুলিমক বিা হত 

ইকতা। ইকতার দালয়মত্ব লর্লন থাকমতন তামক বিা হত ইকতাদার বা  ুক্-লত বা ওয়ালি। 

৩.২) খলদ্দজ গবপ্লব বলম্ভত কী মবাঝ? 

উত্তরঃ ১২৯০ লিস্টামে লহেসু্থালন জািািউদ্দিন লফমরাজ খিদ্দজ বিবমনর বাংশধরমদর ক্ষ তা 

দথমক িলরময় লদময় িুিতান হন। এই ঘটনামক ‘খিদ্দজ লবপ্লব’ বিা হয়। এর ফমি লদলিমত ইিবালর 

তুলক ুঅলিজাতমদর ক্ষ তা িমি র্ায়। তার বদমি খিদ্দজ তুলক ুও লহেসু্তালনমদর ক্ষ তা দবম়ে 

লগময়লিি। 

৪. গন্ম্ভজর ভাষায় মলম্ভখা (১০০ - ১২০ টট শে): 



কৃষ্ণম্ভদব রায়ম্ভক মকন্ গবজয়ন্িম্ভরর মেষ্ঠ শাসক বলা হয়? 

উত্তরঃ কৃষ্ণমদব রায় লিমিন লবজয়নগমরর রামজযর লবখযাত শািক। তার রাজত্বকামি 

লবজয়নগমরর দগৌরব িবমথমক দবম়েলিি। দি ি ময় িাম্রামজযর িী া দবম়েলিি। অিযন্তরীণ ও 

ববমদলশক বালণমজযর প্রিার হময়লিি। এিা়োও লশল্প-িালহতয, িাংগীত এবাং দশনুশামের উন্নলত তার 

ি য় িক্ষয করা র্ায়। কৃষ্ণমদব রায় লনমজও একজন িালহলতযক লিমিন। দতমিগু িাষায় দিখা 

আ ুক্ত ািযদ গ্রমে লতলন রাজার কতমুবযর কথা লিমখমিন। লবজয়নগমরর রাজামদর  মধয লতলন 

িব ুামপক্ষা পদ্দিত এবাং িমব ুাত্ত  একজন  হান শািক এবাং িুলবিারক িাহিী িবগুুনলিত লিমিন, 

একথা বমিলিমিন পতুলুগজ পর্টুক দপজ। এই ি স্ত কারণগুমিার জনযই কৃষ্ণমদব রায়মক লবজয় 

নগমরর দেষ্ঠ শািক বিা হয়। 

 


