
১. সঠিক শব্দ বেছে নিছ়ে শূিযস্থাি পূরণ কছরা : 

১.১ এখিও পর্ যন্ত সেছেছ়ে পুছরাছিা আনিম মািুছের বখাোঁজ পাও়ো বেছে  পূে য আনিকাছে 

_____ (এনশ়োছে/ পূে য আনিকাছে /আছমনরকাছে)। 

১.২ বমছেরেড় সভ্যো আনেষ্কার কছরি ____জাোঁ িোঁ ছসা়ো জানরজ ________ (জাোঁ িোঁ ছসা়ো 

জানরজ/োর্ যস মযাসি/ি়োরাম সাোনি)। 

১.৩ েরপ্পা সভ্যো ____প্রাক-ইনেোস________ র্ুছের সভ্যো (প্রাক-ইনেোস / প্রা়ে-ইনেোস / 

ঐনেোনসক)। 

২. ক – স্তছের সাছে খ – স্তে নমনর্ছ়ে বর্ছখা : 

উ:-   

ক – স্তে খ – স্তে 

বন্দর – নগর ললোথোল 

বৃহৎ স্নোনোগোর মহহনহ োদোহ ো 

উঁচু এলোকো সিটোহেল 

৩. বেমািাি শব্দঠি খুোঁছজ বর্ছখা : 

৩.১ সংনেো, মোকােয, আরণযক, উপনিেি 

৩.২ ব্রহ্মের্ য, োেযস্থয, োিপ্রস্থ, ব্রাক্ষ্মণ 

৩.৩ নেিে, সভ্া, সনমনে, রনিি 

৪. সেয ো নমেযা নিণ য়ে কছরা : 

৪.১ িনিণ ভ্ারছের একমাত্র মোজিপি নের্ অস্মক। 

উ:- িত্য 

৪.২ েন্দ্রগুপ্ত বমৌর্ য বশে জীেছি বেৌদ্ধ েছ়ে র্াি। 



উ:- সমথযো 

৪.৩ নেি়েনপিক বেৌেম েুছদ্ধর মূর্ কছ়েকঠি উপছিছশর আছর্ােিা। 

উ:- সমথযো 

৫. ি-ুনেিঠি োছকয উত্তর িাও : 

৫.১ বমছেরেড় সভ্যো়ে বকাি বকাি কৃনে পণয উৎপানিে েে? 

উ:- লমহহরগ  িভ্যত্োয় উৎপোসদত্ কৃসিপণ্য গুসল দুটট পর্ যোহয় উৎপোসদত্ হত্। প্রথম পর্ যোহয় পোওয়ো র্োয় 

গম ও র্ব  োত্ীয় শিয। আর সিত্ীয় পর্ যোহয় গম ও  হবর পোশোপোসশ পোওয়ো র্োয় কোপ যোি চোহির সনদশ যন। 

লমহহরগ  িভ্যত্ো পৃসথবীর প্রোচীন কোপ যোি উৎপোদন লকন্দ্র। 

৫.২ উপমোছিছশর পুছরাছিা গুো-েসনের প্রমাণ পাও়ো বেছে এরকম কছ়েকঠি স্থাছির িাম 

বর্ছখা। 

উ:- ভ্োরত্ীয় উপমহোহদহশ পুহরোহনো গুহো বিসত্র প্রমোণ্ পোওয়ো লগহে হুন্সগী, ভ্ীমহবটকো ,বোহগোর প্রভৃ্সত্ 

স্থোহন। 

৫.৩ বেছির আছরক িাম শ্রুনে বকি? 

উ:- লবদ প্রথমসদহক সলসিত্ আকোহর সেল নো। ঈশ্বহরর বোণ্ী মুসনঋসিরো মহন রোিহত্ন এবং ত্োহদর কোে 

লথহক সশিযরো শুহন শুহন মুিস্ত করহত্ো। শুহন শুহন মহন রোিো হহত্ো ত্োই লবহদর আর এক নোম হহলো 

শ্রুসত্। 

৫.৪ জিপি কী? 

উ:- প্রোচীন ভ্োরহত্ গ্রোহমর লথহক ব  অঞ্চল লক  ন বলো হত্। লিই  নহক লকন্দ্র কহরই গহ  উহেসেল 

রো য। আবোর বলো হয়  নগন লর্িোহন পো বো পদ রোিত্ অথ যোৎ বোি করত্ ত্োহক বলো হয়  নপদ। অথ যোৎ 

িোধোরণ্ মোনুি লকোহনো স্থোহন পোকোপোসকভ্োহব বিবোি করহত্ শুরু করহল ত্োহক  নপদ বহল। 

৬. োর-পাোঁেঠি োছকয উত্তর িাও : 

৬.১ বমোনর্ে কী? 

উ:- উঃ লমগোসলথ হহলো বহ ো পোথহরর িমোসধ। প্রোচীন ভ্োরহত্ ললোহোর বযবহোহরর িহে এই িমোসধর িম্পকয 

িুহঁ  পোওয়ো র্োয়। সবসভ্ন্ন অঞ্চহলর  নহগোষ্ঠী বহ ো বহ ো পোথর সদহয় পসরবোহরর মৃত্ বযক্তিহদর িমোসধ 

সচসিত্ করত্। কোশ্মীহরর বুর োহহোম, রো স্থোহনর ভ্রত্পুর, ইনোমগোওঁ সবিযোত্ লমগোসলথ লকন্দ্র। 

৬.২ জােছকর েছের মূর্ নেে়েেস্তু কী? 

উঃ সত্সপটহকর মহধয  োত্ক নোহম সকেু গল্প রহয়হে।এই গহল্পর সবিয়বস্তু হল, মহন করো হত্ লগৌত্ম বুদ্ধ 

আহগও পৃসথবীহত্  হেসেহলন এবং লিই এক এক  হের কথো  োত্হকর এক একটট গহল্প রহয়হে। প্রসত্টট 



গহল্পর মহধযই রহয়হে সকেু উপহদশ। পোসল ভ্োিোয় রসচত্ এই গল্পগুসলর আিল উহেশয সেল িোধোরণ্ 

মোনুহির মহধয লবৌদ্ধ ধম য প্রচোর করো। 

৬.৩ িীকা বর্ছখা : অে যশাস্ত্র 

উ:-   অে যশাস্ত্র: চন্দ্রগুপ্ত লমৌহর্ যর আমহল রসচত্ লকৌটটহলযর অথ যশোস্ত্র’ গ্রন্থটট অথ যনীসত্ নয়, রোষ্ট্রনীসত্ 

সবিয়ক গ্রন্থ লকউ লকউ মহন কহরন।হকউ মহন কহরন, চন্দ্রগুপ্ত লমৌহর্ যর মন্ত্রী চোণ্কযই অথ যশোহস্ত্রর রচসয়ত্ো 

লকৌটটলয। লমোট পহনহরোটট ভ্োহগ সবভ্ি এই গ্রন্থটটর েয় হো োর ললোক লথহক লমৌর্ য র্ুহগর রো যশোিন 

পদ্ধসত্,রো স্বনীসত্, লদওয়োসন ও ল ৌ দোসর আইন,রোহষ্ট্রর সনরোপত্তো প্রভৃ্সত্ সবিহয়  োনো র্োয়। অথ যশোস্ত্র 

গ্রন্থটট এককথোয় িমকোহলর িমো  ও রোষ্ট্রবযবস্থোর দপ যণ্ । 

৬.৪ বমৌর্ য সম্রািরা গুপ্তের বকি নিছ়োে করছেি? 

উ:- লমৌর্ য িম্রোটরো গুপ্তচর সনহয়োগ করহত্ন কোরণ্ এই গুপ্তচররো িম্রোটহক িমস্ত সকেু িম্পহকয অবসহত্ 

কহরসেল, এমনসক লিই রোহ যর  আইন শৃঙ্খলো র্োহত্ র্থোর্থ এবং িুি্েুভ্োহব ব োয় থোহক ত্ো সনয়ন্ত্রন 

করহত্ িহোয়ত্ো কহরসেল। গুপ্তচরহদর এহলোহমহলোভ্োহব বোেোই করো হয়সন, পসরবহত্য লর্োগযত্োর সভ্সত্তহত্ 

সনব যোচন করো হহয়সেল। 

৬.৫ িীকা বর্ছখা : েে যেনরে 

উ:-   েে যেনরে: বোনভ্ট্ট হি যবধ যনহক সনহয় হি যচসরত্ কোবয ললহিন। এটট আদহত্ একটট প্রশক্তস্ত কোবয। 

অথ যোৎ এই কোহবয হহি যর লকবল গুহনোগোন করো হহয়হে। পোশোপোসশ পুিযভৃ্সত্ লদর রো ত্ব ও ত্োর ইসত্হোি 

আহলোচনো কহরহেন বোনভ্ট্ট। হি যবধ যহনর গুহনোগোন করহত্ সগহয় ত্োর রো ো শশোঙ্কহক অহনকভ্োহব িোহটো 

কহর লদিোহনোর লচষ্টো কহরহেন। হি যচসরত্ আিহল হি যবধ যহনর আংসশক  ীবনী। ত্হব শুধু গুন ও গোন এর 

 নয এটটহক সনরহপক্ষ বহল লমহন লনওয়ো মুশসকল। 

৭. আি-িশঠি োছকয উত্তর িাও : 

৭.১ েুনম নক মছি কছরা, আগুছির েযেোর মািুছের ইনেোছস জরুনর একঠি পনরেেযি? 

উ:- মোনব িভ্যত্োর ইসত্হোহি লর্ কহয়কটট র্ুগোন্তকোরী পসরবত্যন ঘহটহে। ত্োর মহধয অনযত্ম হল 

আগুহনর আসবষ্কোর ও ত্োর বযবহোর। এই আসবষ্কোহরর  হল মোনুহির  ীবনশশসল িমূ্পণ্ য পসরবত্যন হহয় 

সগহয়সেল। আগুন আসবষ্কোর লিোলো আকোহশর সনহচ গুহোবোিী মোনুহির শীহত্ লর্মন উষ্ণত্ো সদহয়সেল টেক 

লত্মসন রক্ষো কহরসেল সহংস্র বনয পশুর হোত্ লথহক। িোদযোভ্যোহি কোচঁো মোংহির স্থোহন ত্োরো লিহত্ থোকল 

লপো োহনো মোংি।  হল শোরীসরক গেহনর লক্ষহেও সবহশি পসরবত্যন এহিসেল।হর্মন ত্োহদর লচোয়োল ধীহর 

ধীহর িরু হহয় লগল এবং মক্তস্তহষ্কর সবকোশ ঘটল। 

৭.২ বেনিক র্ুছের েযেসা োনণজয বকমি নের্? 

উঃ আসদ ববসদক র্ুহগ বযোবিোবোসনহ যর সবহশি চলন সেল নো। িরোিসর িমুদ্র-বোসনহ যর কথো ঋকহবহদ 

লনই। পরবত্ী ববসদক িোসহহত্য বযোবিোবোসনহ যর কথো লবসশ পোওয়ো র্োয়। ত্হব িমুদ্র বোসন য আই আমহলও 

সেল সকনো সনক্তিত্  োনো র্োয় নো। ববসদক র্ুহগ ক্ত সনিপে সবসনময় করো হত্ ত্হব মুদ্রোর বযোবহোর সেল বহল 

মহন হয় নো। র্সদও সনষ্ক শত্মোন এগুসল হয়হত্ো মুদ্রোর মহত্ো বযোবহোর হহত্ো। 



৭.৩ িেযধম য আছদার্ি বকি েছড় উছিনের্? 

উঃসিস্টপূব য িষ্ঠ শত্হক সবসভ্ন্ন কোরহণ্ নবযধম য আহন্দোলন গহ  উহেসেল। লর্মনঃ 

ধমী়ে কারণ:- প্রোচীন ববসদক ব্রোক্ষ্মণ্য ধম য  টটল, বযয়বহুল, দুহব যোধয ক্তিয়োকম য ও আচোর-অনুষ্ঠোন , 

পুহরোসহত্ লেসণ্সনভ্যর হহয় ওহে।   

অে যনিনেক কারণ:- সিস্টপূব য িষ্ঠ িত্হক পূব য ভ্োরহত্ অথ যশনসত্ক রূপোন্তর ঘহট। এর মূহল সেল ললোহো 

সদহয় বত্সর কৃসি িরঞ্জোম ও লগো-িম্পদ। এ িময় ববসদক ব্রোত্মণ্য ধহম য পশুবসল লদওয়োর  নয লগোরু সেল 

অনযত্ম উপোদোন। র্জ্ঞ, পশুবসল ও র্ুহদ্ধর  হল কৃিক ও বযবিোয়ীহদর নোনো ক্ষসত্ হয়। ত্োেো ো ব্রোক্ষ্মণ্য 

ধম য অনুর্োয়ী িমদু্রর্োেো ও িুহদ টোকো লনওয়ো অপরোধ  হল বযবিোয়ীরো অিন্তুষ্ট হয়। 

সামাজজক কারণ:-  িমোহ  ব্রোত্মণ্হদর স্থোন সেল িহব যোচ্চ। ত্োরো িমোহ র িমস্তরকম িুহর্োগিুসবধো গ্রহণ্ 

করহলও লকোহনো প্রকোর কর প্রদোন করহত্ন নো। ক্ষক্তেয়হদর হোহত্ অথ য থোকহলও িোমোক্ত ক মর্ যোদো সেল নো। 

ক্ষক্তেয়রো এই িোমোক্ত ক মর্ যোদো আদোহয়র  নয নবযধম য আহন্দোলনহক স্বোগত্  োনোয়। 

 


