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ক’ স্তডের সডে ‘খ’ স্তে শ্রমলাও : 

উ:- 

ক-স্তে ‘খ’ স্তে 

১.১ পানিপথের প্রেম যুদ্ধ ১৫২৬ নি: 

১.২ খািুযার যুদ্ধ ১৫২৭ নি: 

১.৩ ঘঘ ঘরার যুদ্ধ ১৫২৯ নি: 

১.৪ চ ৌসার যুদ্ধ ১৫৩৯ নি: 

 ২. শূন্যস্থান্ পূরণ কডরা: 

২.১ আনিল শাথের প্রধািমন্ত্রী নেমু  ক্টিক্টি শহর _িখল কথরনিথলি। 

২.২ আকবর _পাক্টন্পডের ক্টিিীয় যুডে_ যুথদ্ধ আফগািথির োনরথয চিি। 

২.৩ মুঘলরা কান্দাোথরর উপর নিযন্ত্রণ োরায  শাহ জাহাডন্র  আমথল। 

২.৪ মুঘলরা নবজাপুর ও চগালথকান্ডা িখল কথর  ঔরেডজডবর  রাজত্বকাথল। 

৩. িটুি বা ক্টিন্টি বাডকয উত্তর িাও : 

৩.১ ‘জাবক্টি’ কী? 

উ:-    আলাউদ্দিি খলদ্দজর আমল চেথকই রাজথের পনরমাণ নিধ ঘারণ করার জিয জনম জনরপ করার 

বা মাপার বযবস্থা নিল। পথর চশরশাের সমযও জনম মাপা েয। আকবর িতুি কথর জনম জনরপ 

করাি।জনম জনরথপর নিনিথত রাজে নিধ ঘারণ করার পদ্ধনতথক বলা েয ‘জাবনত’। ‘জাবত’ মাথি 

নিধ ঘারণ। 

৩.২ ‘মন্সব’ কী? 

উ:- আকবর সামনরক বযবস্থায একটি গুরুত্বপূণ ঘ সংথযাজি কথরি। মুগল সম্রাি আকবর সমগ্র 

সামনরক নবিাগথক একটি প্রানতষ্ঠানিক রূপ চিি এবং তা মিসবিানর প্রো িাথম পনরন ত। প্রনতটি মিসথবর 
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অনধকারী বযদ্দি রাষ্ট্রীয কাথজ নিথযাদ্দজত নিথলি এবং আথিশ মথতা কম ঘসম্পািথি বাধয োকথতি। রাথষ্ট্রর 

সকল সামনরক ও চবসামনরক কম ঘ ারী এই প্রো মথত পিময ঘািা চপথতি।  

৩.৩ বাডরা িূূঁ ইয়া ন্াডম কারা পক্টরক্টিি ক্টিডলন্? 

উ:-  আকবথরর চিথল ও উিরসূনর জাোনিথরর সময (১৬০৫-১৬২৭ নিস্টাব্দ) বাংলার স্থািীয নেন্দ ু

জনমিার ও আফগািরা মঘুলথির নবরুথদ্ধ বার বার নবথরাে কথরথি। এই নবথরােীরা এক সথি ‘বাথরা 

িূূঁ ইযা’ িাথম পনরন ত নিথলি। এথির মথধয প্রতাপানিতয,  া ূঁি রায, চকিার রায, ইশা খাি প্রমুখ নিথলি 

উথেখথযাগয। 

৪. িার-পাূঁিটি বাডকয উত্তর িাও : 

৪.১ আবুল ফজল ও আবিলু কাক্টির বিাউক্টন্ কারা ক্টিডলন্? 

উ:-  আবুল ফজল ও আব্দলু কানির বিাউনি আকবথরর আমথলর নবখযাত ঐনতোনসক নিথলি । 

আবুল ফজল আকবথরর গুণাবনল সম্বথেই নলথখনিথলি। নকন্তু চয চকাথিা সমথযর ইনতোস জািথত 

েথল শুধু িাথলা কো জািথলই েয িা। চস যুথগর সমসযার কোও জািথত েয। এই ধরথির 

সমাথলা িা পাওযা যায চস যুথগর আর একজি ঐনতোনসক আব্দলু কানির বিাউনির (১৫৪০-১৬১৫ 

নিিঃ) চলখায। এূঁরা িুজথিই মুঘল িরবাথর এথসনিথলি ১৫৭৪ নিস্টাথব্দ। নকন্তু আবুল ফজল েথয 

উথেনিথলি আকবথরর নপ্রয পাত্র। একই ঘিিার িু-ধরথির নববরণ পাওযা যায এূঁথির িুজথির 

চলখায। 

৪.২ িুক্টম কী মডন্ কডরা শ্রয রাজপুি ন্ীক্টির িারা মুঘলরা িারিীয় শাসকডির মুঘল 

প্রশাসডন্র অ্েীিূি কডরক্টিল? শ্রিামার উত্তডরর সপডে যুক্তি িাও। 

উ:-  মুঘল বািশাে হুমাযুি বুঝথত চপথরনিথলি চয, িারতবথষ ঘর ওপর আনধপতয প্রনতষ্ঠা করথত 

চগথল রাজপুতথির সথি িাথলা সম্পকঘ রাখা িরকার। কারণ তারাই িারতবথষ ঘর নবশাল অঞ্চথলর 

জনমিার। 

   এই ধারণা চেথকই বািশাে আকবর মমত্রী ও যুদ্ধিীনতর সাোথযয রাজপুতথির মিসবিানর বযবস্থার 

মথধয নিথয আথসি। মঘুল বািশাে ও শােজািাথির সথি চবশ নকিু রাজপুত পনরবাথরর চমথযথির 

নবথযও েয। আকবর নেন্দ ুপত্নীথির নিথজথির ধম ঘমত পালথির অনধকার নিথযনিথলি। নতনি নেন্দথুির 

ওপর চেথক তীে ঘকর ও দ্দজদ্দজযা কর তুথল চিি এবং যুদ্ধবদ্দন্দথির চজার কথর ইসলাম ধম ঘ গ্রেথণ বাধয 

করাও নিনষদ্ধ কথরি। আকবথরর এই উিারিীনতর ফথল মুঘলরা রাজপুত বীরথির নিথজথির পাথশ 

চপথযনিল। 

   এই িীনতর ফথল চিখা যায রাজপুতরা মথি করথতি আকবর অিযািয মুসনলম শাসকথির 

তুলিায ধমীয িৃটিথকাণ চেথক তুলিামূলক চবনশ উিার। রাজপুতথির প্রনত উিার িীনতর 

কারথণ এিাথবই আকবর তার চগ্রি মুঘল নেন্দসু্তাি গেথি রাজপুতথির সেশদ্দি নেথসথব 

পাথশ এই আথলা িা চেথক চবাঝা যায চয নকিু মুঘল সম্রাথির রাজপুতিীনতর ফথল 

রাজপুতরা মুঘল প্রশাসথি অনিিূত েথযনিল। 


