
১. ‘ক’ স্তম্ভের সাম্ভে ‘খ’ স্তে মেলাও : 

উ:- 

ক-স্তে খ-স্তে 

১.১ খলিফার অনুম াদন (গ) ইিতুৎল শ  

১.২ লিজদা ও পাইবি (ক) লগযািউদ্দিন বিবন 

১.৩ বাজারদর লনযন্ত্রণ ঘ) আিাউদ্দিন খিদ্দজ  

১.৪ আ ুক্ত ািযদ (খ)কৃষ্ণমদব রায  

  

২. মেোনান শব্দটির ননম্ভে দাগ দাও : 

২.১ নেজযালয, দনিদগু গ, প্রেে রাজরাজ, প্রেে রাম্ভজন্দ্র  

  

২.২ েম্ভরন্দ্র, হনরম্ভকল, কম্ভনৌজ, মগৌড়  

  

২.৩ হলাযধু, জযম্ভদে, মগােধ গন, উোপনিধর  

  

২.৪ প্রিাপানদিয, মকদার রায, ইশা খান, বেরে খান  

৩. শূনযস্থান পূরণ কম্ভরা :  

৩.১ েম্ভেগান-ইনেহলগাননর সদসয নিম্ভলন সুলিান ___নগযাসউদ্দিন েলেন ________ । 

  

৩.২ োাংলার প্রেে স্বাধীন সুলিান নিম্ভলন _____সুলিান শােসউদ্দিন ইনলযাস শাহ ______  

  

৩.৩ মপািত গনগজ পর্ গিক ___মপজ________ নেজযনগর পনরভ্রেন কম্ভরন।  

  

৩.৪ নেজযনগর পরাদ্দজি হম্ভযনিল  ____১৫৬৫ নি: িানলম্ভকািার _______ র্ুম্ভে।  

  

৪.. সিয ো নেেযা ননণ গয কম্ভরা : 

৪.১ ‘দাগ’ ও ‘হুনলযা’ েযেস্থা োলু রাম্ভখন মশরশাহ।  

উ:- সিয  

৪.২ ১৫৭৬ নিস্টাম্ভব্দ হলনদঘাটির র্ুম্ভে আকের রানা প্রিাপম্ভক পরাদ্দজি কম্ভরনিম্ভলন।  

উ:- সিয  



 ৪.৩ েনসেদানর ও জাযনগরদানর েযেস্থা োংশানুক্রনেক নিল। 

উ:- নেেযা  

 ৪.৪ রাদ্দজযা িার েুদ্রায ননম্ভজম্ভক ‘সুলিান’ েম্ভল দানে কম্ভরম্ভিন।  

উ:- সিয  

  

৫. দইু-নিনটি োম্ভকয উত্তর দাও : 

৫.১ ‘দীন-ই ইলানহ’ কী? 

উঃ- আকবমরর প্রশািলনক আদশ শ তত ুরীয,পারলিক ও ভারতীয রাজতমন্ত্রর িংল শ্রন লিি। এই আদমশ শ 

বাদশাহ ঈশ্বমরর ইচ্ছা অনুযাযী শািন করমবন এবং প্রজামদর প্রলত তার লপতৃিুিভ ভামিাবািা 

থাকমব।মকামনা বযদ্দক্ত বা গগাষ্ঠীর প্রলত তার পক্ষপাত থাকমব না। িকমির প্রলত িহনশীিতা ও িকমির 

জনয শালির এই পথমকই বিা হয িুিহ- ই – কুি।এই আদমশ শর লভলিমত আকবর িকি ধম শর িারবস্তুর 

ি ন্বয কমর একটি বযদ্দক্তগত ধ শ ত গম়ে তুমিলিমিন, এমকই দীন-ই-ইিালহ বিা হয। 

৫.২ ‘েনসে কী?  

উ:- আকবর িা লরক বযবস্থায একটি গুরুত্বপূণ শ িংমযাজন কমরন। গিটি লিি তার  নিবদালর বযাবস্থা। 

আকবমরর শািনবযবস্থায প্রশািলনক পদগুলিমক বিা হমতা  নিব। 

  

৬. োর-পাাঁেটি োম্ভকয উত্তর দাও : 

৬.১ পাল-মসন র্ুম্ভগ মকেন ভাম্ভে কর আদায করা হি?  

উ:-  

ভূনেকা : পাি ও গিনযুমগ রাজারা লবলভন্ন ধরমনর কর িংগ্রহ করমতন। 

  

1. কৃনি কর : রাজারা উৎপন্ন ফিমির এক-ষষ্ঠাংশ (১/৬ ভাগ)। কৃষকমদর কাি গথমক কর লনমতন। তাাঁরা 

লনমজমদর গভামগর জনয ফুি, ফি, কাঠ ও প্রিামদর কাি গথমক কর লহিামব আদায করমতন। 

  

2. োনণজয কর : বলণকরা তামদর বযাবিাবালণজয করার জনয বািামক কর লদত।  

  

3. অনযানয কর : এিা়োও প্রজারা লনমজমদর লনরাপিা লনদ্দিত করার জনয রাজামক কর লদত। ি গ্র 

গ্রাম র উপমবও কর লদমত হমতা গ্রা বািীমদর। হাি ও গখযাঘামির , উপমব কর চাপামনা 

হমতা৷ 

৬.২ মসন রাজারা নক সানহম্ভিযর পৃষ্ঠম্ভপািক নিম্ভলন?  

উঃ হযা াঁ, গিন রাজারা িালহমতযর পৃষ্ঠমপাষক লিমিন । গিন রাজা িক্ষনমিমনর আ মির লবখযাত কলব লিমিন 

জযমদব। এিা়ো গধাযী, গগাবধ শন, উ াপলতধর এবং শরণ নাম  আমরা চারজন কলব লিমিন। এ নলক রাজা 

বল্লািমিন ও রাজ িক্ষনমিন দুজমনই স্মৃলতশাস্ত্র লিমখলিমিন। তািা়ো িক্ষনমিমনর  ন্ত্রী হিাযুধ তবলদক 

লনয  লবষময ব্রাহ্মণিব শজ্ঞ নাম  একিা বই লিমখলিমিন। 

৬.৩ ইকিা েযেস্থা কী?  

উিরঃ ইকতা বযবস্থা: িিুতানরা ক্র াগত রাজয জয করায িাম্রামজযর আযতন গবম়ে যাওযায িুিতানরা 

গয িব রাজয জয করমতন, গিই রাজযগুলির দালযত্ব এক একজন িা লরক গনতার উপর গদওযা হত। এই 

রাজযগুলিমক এক একটি প্রমদমশর  মতা ধমর গনওযা হত, এগুলিমক বিা হত ইকতা। ইকতার দালযমত্ব 

লযলন থাকমতন তামক বিা হত ইকতাদার বা  ুক্-লত বা ওযালি।  



৬.৪ খলদ্দজ নেপ্লে েলম্ভি কী মোঝ? 

উ:- ১২৯০ লরঃ লহন্দসু্থালন  ুিলি মদর গনতা ও িাম্রামজযর প্রধান গিনাপলত জািািউদ্দিন খিদ্দজ বিবমনর 

বংশধর অিুস্থ কাযমকাবাদ ও লশশু কাযু াি শমক হতযা কমর লদলল্লর িুিতান হন| এই ঘিনামক বিা হয 

“খিদ্দজ লবপ্লব’| এর ফমি লদলল্লমত তুলকশ অলভজাতমদর ক্ষ তা চমি যায| তার বদমি খিদ্দজ তুলকশ ও 

লহন্দসু্তালনমদর ক্ষ তা গবম়ে লগমযলিি। 

  

৬.৫ ‘দানিণািয িি’ েলম্ভি কী মোম্ভঝা? 

উঃ-লরস্টীয িপ্তদশ শতমক ঔরংমজব গভমবলিমিন গয দলক্ষণী রাজযগুলিমক জয করমত পারমি গিখান 

গথমক অমনক রাজস্ব আদায করা যামব। বাদশাহ ঔরঙ্গমজব দালক্ষণামতযর রাজযগুলি ও  ারাঠা গনতা 

লশবাদ্দজমক দ ন করার জনয রাজধানী গিম়ে প্রায ২৫ বির দলক্ষণ ভারমত কাটিমযলিমিন। লকন্তু বাদশাহ 

যা গভমবলিমিন তা হি না।দীঘ শ রক্ত ও অথ শক্ষযী যুমের পমরও  ারাঠা রাজ লশবাদ্দজমক স্বাধীন রাজা বমি 

গ মন লনমত হমযলিি।এর ফমি গ াগিমদর অমনক আলথ শক ক্ষলত হি, এমকই দালক্ষণাতয ক্ষত বমি । 

ঔরঙ্গমজমবর  ৃতুযর পর গ াঘি িাম্রামজযর পতমন এই ‘দালক্ষণাতয ক্ষত’ অমনকাংমশই দাযী লিি।  

৭. আি-দশটি োম্ভকয উত্তর দাও :  

৭.১ েখনিযার খলদ্দজর োাংলা আক্রেম্ভণর পর োাংলাম্ভি নক নক পনরেিগন ঘম্ভিনিল?  

উঃ আনু ালনক ১২০৪ লরস্টামের গশমষ বা ১২০৫ লরস্টামের প্রথ লদমক তুলকশ গিনাপলত ইখলতযার উদ্দিন 

 হম্মদ বখলতযার খিদ্দজ বাংিার নলদযা দখি কমরলিমিন। গিই গথমক বাংিার তুলকশ শািন শুরু হমযলিি। 

এরপমর বাংিামত গয পলরবতশনগুলি ঘমি গিগুলি হি- 

i)বখলতযার নলদযা গিম়ে িক্ষণাবতী অলধকার কমর রাজধানী স্থাপন কমরন। এই শহরমক ি কািীন 

ঐলতহালিকরা িখমণৌলত বমি উমল্লখ কমরমিন। 

ii)বখলতযার খিদ্দজ লনমজর নতুন রাজযমক কমযকটি ভামগ ভাগ কমর প্রমতযক ভামগর জনয একজন কমর 

শািনকতশা লনযুক্ত কমরন। এইিব শািনকতশারা লিমিন তার গিনাপলত। 

iii)বখলতযার খিদ্দজ িখমণৌলতমত  িদ্দজদ,  াদ্রািা এবং িুলফ িাধকমদর আস্তানা ততলর কমর গদন। 

iv)বখলতযার খিদ্দজ িখমণৌলত রামজযর িী ানা উিমর লদনাজপুর গজিার গদবমকাি গথমক রংপুর শহর , 

দলক্ষমণ পদ্মা নদী, পূমব শ লতস্তা ও করমতাযা নদী পয শি তার রাজমত্বর িী া বাল়েময লনময লিি। 

 ৭.২ কৃযম্ভদে রাযম্ভক মকন নেজযনগম্ভরর মেষ্ঠ শাসক েলা হয?  

উ:- উিরঃ কৃষ্ণমদব রায লিমিন লবজযনগমরর রামজযর লবখযাত শািক। তার রাজত্বকামি লবজযনগমরর 

গগৌরব িবমথমক গবম়েলিি। গি ি ময িাম্রামজযর িী া গবম়েলিি। অভযিরীণ ও তবমদলশক বালণমজযর 

প্রিার হমযলিি। এিা়োও লশল্প-িালহতয, িংগীত এবং দশ শনশামস্ত্রর উন্নলত তার ি য িক্ষয করা যায। 

কৃষ্ণমদব রায লনমজও একজন িালহলতযক লিমিন। গতমিগু ভাষায গিখা আ ুক্ত ািযদ গ্রমে লতলন রাজার 

কতশমবযর কথা লিমখমিন। লবজযনগমরর রাজামদর  মধয লতলন িব শামপক্ষা পদ্দিত এবং িমব শাি  একজন 

 হান শািক এবং িুলবচারক িাহিী িব শগুনলিত লিমিন, একথা বমিলিমিন পতুশলগজ পয শিক গপজ। এই 

ি স্ত কারণগুমিার জনযই কৃষ্ণমদব রাযমক লবজয নগমরর গশ্রষ্ঠ শািক বিা হয। 

৭.৩ মশরশাম্ভহর মর্-মকাম্ভনা দটুি প্রশাসননক সাংস্কার সম্পম্ভকগ সাংম্ভিম্ভপ মলম্ভখা। 



গশর শামহর প্রশািলনক িংস্কার 

১.ভূনেরাজস্ব : ভূল রাজস্ব বযবস্থার গক্ষমে গশর শাহ অননয প্রলতভার স্বাক্ষর গরমখমিন। লতলন পাট্টা’ ও 

‘কবুলিযত’ বযবস্থা চাি ুকমরন। গশর শাহ কৃষকমক কৃষমকর না , জল মত কৃষমকর অলধকার এবং তামক 

কত রাজস্ব লদমত হমব তা লিমখ গয দলিি লদমতন, তামক পাট্টা বিা হত। পাট্টাপ্রাপ্ত কৃষকরা রাজস্ব গদওযার 

কথা স্বীকার বা কবুি কমর িরকারমক গয দলিি িই কমর লদত, তামক কবুলিযত বিা হত। 

২.মর্াগাম্ভর্াগ েযেস্থা : গযাগামযাগ বযবস্থার গক্ষমে িুদীঘ শ ও প্রশস্ত রাজপথ লন শাণ গশর শামহর অনযত  

গশ্রষ্ঠ কীলতশ। লতলন পূব শবমঙ্গর গিানারগা াঁ গথমক গপমশাযার পয শি ১৪০০  াইি দীঘ শ পথ লন শাণ কমরন, যা 

ি়েক-ই আজ ি’ বা গ্রযাি ট্রাঙ্ক গরাড বা দ্দজ টি গরাড নাম  পলরলচত। লতলন আগ্রা গথমক বুরহানপুর ও 

আগ্রা গথমক গযাধপুর পয শি রাস্তা লন শাণ কমরন। লতলন পলথক ও বলণকমদর িুলবধার জনয রাস্তার ধামর ধামর 

অমনক িরাইখানা লন শাণ কমরলিমিন। লতলনই প্রথ  গঘা়োর লপমঠ ডাক আদানপ্রদামনর বযবস্থা কমরন। 

 


