
১. শূণ্যস্থান পূরণ্ কররা : 

(ক) 'ইন্ডিয়া' নামটি প্রথম ব্যব্হার কররছিরেন গ্রিক ঐগ্রিহাগ্রিক হহররার াটাি । 

 (খ) তাজমে ব্াছনরয়রিন সম্রাি শাজাহান । 

 (গ) ব্র্ ধমান পন্ডিমব্ঙ্গ রারজযর একটি হজলা মাত্র। 

২. ঠিক বা ভুল গ্রনণ্ ণয় কররা : 

(ক) 'গ্রহন্দসু্থান' শব্দ দ্বারা িমি ভারিরক হবাঝারনা হরিা। 

উত্তরঃ ভুল 

(খ) হপািুণগ্রিজরের হাি ধরর ভাররি আলু খাওয়ার চল শুরু হয়। 

উত্তরঃ ঠিক 

(ি) িািানীয়রের শািন গ্রিল ইরারন। 

উত্তরঃ ঠিক 

৩. অগ্রি িংরেরপ উত্তর োও (একঠট-েঠুট বাকয) : 

(ক) ইগ্রিহারির িময়রক কয়ঠট যুরি ভাি করা হয়? কী কী? 

উত্তরঃ ইছতহারসর সময়রক সার্ারণ ভারব্ ছতনটি যুরগ ভাগ করা হয়। যথা- প্রাচীন, মর্য ও আর্ুছনক যুগ। 

(খ) হকান িমকালরক আগ্রে-মধযযুি বলা হয়? 

উত্তরঃ রাতারাছত ইছতহারসর যুগ ব্দরে যায় না| ইছতহারস একিা ব্ড় সময় ছিে, যখন প্রাচীন যুগ র্ীরর র্ীরর শেষ 

হরয় আসরি আর মর্যযুগ ও পুররাপুছর শুরু হয়ছন। ঐছতহাছসকরা শসই সময়টিরক ব্রে আছদ- মর্যযুগ। 

৪. গ্রনরজর ভাষায় হলরখা (গ্রিন-চারঠট বাকয) : 

(ক) ইগ্রিহারির উপাোন কী? উপাোরনর গ্রবগ্রভন্ন ভািগুগ্রলর উরেখ কররা। 

উত্তরঃ পুররারনা ছদরনর শযসব্ ন্ডজছনসপত্র আজও ররয় শগরি শযমন পুররারনা ঘর ব্াছড়, মন্ডির- মসন্ডজদ, মূছতধ, 

মুদ্রা, ছেোছেছপ, ছচত্র, ব্ইপত্র এসব্ শথক আমরা শসই সমরয়র মানুরষর কথা জানরত পাছর। এগুছেরকই ব্ো হয় 

ইছতহারসর উপাদান। 

 ইছতহারসর উপাদানরক ২ টি ভারগ ভাগ করা যায়। যথা- ছেছখত উপাদান ও প্রত্নতান্ডিক উপাদান 



শেখ, মুদ্রা, প্রেন্ডি, ছেোছেছপ, র্াতুর পারত শখাদাই করর শেখা ছনরদধেনামা, কাব্য, ভ্রমন ব্ৃত্তান্ত ইতযাছদ হে ছেছখত 

উপাদান। এিাড়া নানা ভাস্কয ধয, স্থাপতয, মন্ডির, শসৌর্, পুররারনা ছদরনর ব্াসন পত্র, শপাোক, সমাছর্ ইতযাছদ হে 

প্রত্নতান্ডিক উপাদান। 

(খ) মধযযুরির ভারি হকমন গ্রিরলা? 

উত্তরঃ আরগ অরনরক ব্েরতন, মর্যযুরগ অন্ধকারর ডুরব্ ছগরয়ছিে মানুরষর জীব্ন। তরব্ অরনক তথয শথরক জানা 

যায়, তখন জীব্রনর নানান ছদরক অরনক ছকিুরই উন্নছত কররছিে ভাররতর মানুষ । 

  এক ছদরক ছিে নানান নতুন যন্ত্র ও শকৌেরের ব্যব্হার। কুরয়া শথরক জে শতাো, তাাঁত শব্ানা ব্া যুরের অস্ত্র- 

ছব্জ্ঞারনর শিা াঁয়ায় শেরগছিে ।রদে োসরন আর রাজনীছতরতও নতুন অরনক ছদক শদখা ছগরয়ছিে। নতুন নতুন 

েহর ও  ব্ন শকরি চাষব্াস করার অরনক উদাহরণ পাওয়া যায়। সার্ারণ মানুরষর মুরখর কথাই হরয় উরেছিে 

তখনকার ছদরনর র্ম ধ প্রচাররর ভাসা। ছেল্প ও সাছহতয চচধায় উন্নতী হয় এই যুরগ। 

 

 


