
মাধ্যমমক  উচ্চ মাধ্যমমক মলক্ষা ববার্ ড, যশলার 

অর্ ড-বাম ডক পরীক্ষা – ২০১৮  

               বেম িঃ নবম 

                                                     মবয়: বাাংাশেশলর ইমিা  মবশ্বভযিা (বহুমনব ডাচমন )                      মবয় বকার্:  

ময়: ৩০ মমমনট                                                                                                                                            পূ ডমান : ৩০ 

[ দ্রষ্টব্য:- রবরাকৃি বহুমনব ডাচমন প্রশের ক্রমমক নম্বশরর মবপরীশি প্রেত্ত ব ডম্বমি বৃত্তমূ শি ঠিক/শব ডাৎকৃষ্ট উত্তশরর বৃত্তটি কাশা কামর ব পশয়ন্ট 

কম দ্বারা ম্পূ ড ভরাট কর। প্রমিটি প্রশের মান ১। ক প্রশের উত্তর মেশি শব।প্রেপশে বকান প্রকার োগ/মচহ্ন বেয়া যাশব না।] 

 

১। মমনাজ-উ-মরাশজর ামিয কম ড বকানটি? 

    ক) আইন-ই আকবরী            

    খ) িবকাি-ই-নামরী 

    গ) রাজিরমিনী                           

    ঘ) অর্ ডলাস্ত্র 

2। ইমিা ব ময়- 

    i) িযশক মনভ ডর  

    ii) কামনী মমর্ ডি 

    iii) বকান ঘটনার ববজ্ঞামনক  র্ারাবামক ব ডনা 

    মনশচর বকানটি ঠিক? 

    ক) i   ii          খ) i   iii   

    গ) ii   iii        ঘ) i, ii   iii   

৩।  নরমাংেীর  প্রত্নিত্ত্ব  বকান র্রশনর  উপাোন? 

    ক) মমখি                      খ) অমমখি 

    গ) মমখি  অমমখি         ঘ) গুরুত্বপূ ড 

৪।  ইমিাশক  মলক্ষ ীয়  েপ ড   বার  কার   মক? 

    ক) অিীি বর্শক মলক্ষা বনয়               

    খ) দৃষ্টাশের মাধ্যশম মলক্ষা বেয় 

    গ) িয ঘটনাশক মমপবদ্ধ কশর        

    ঘ) উপাোশনর মাধ্যশম মলক্ষা বেয় 

৫।  মমলরীয় ভযিা  আমিকার বকান অঞ্চশ  অবমিি? 

     ক) উত্তর                       খ) উত্তর-পূব ড 

     গ) উত্তর-পমিম              ঘ) মধ্য 

৬।  বামপুর মবার মনমম ডি য় বকান লিশক? 

     ক) প্তম            খ)  অষ্টম 

     গ) নবম                     ঘ) েলম 

৭।  বকান ম্রাশটর রাজত্বকাশ  যীশু খ্রীশের  জন্ম য়? 

     ক) মাকড এন্টমন       

     খ) বমপর্া 

     গ) বরামমা       

     ঘ) অগাো মজার 

৮।  মমম মক? 

     ক) ফারাশের বে           

     খ) বযাদ্ধাশের বে 

     গ) র্মীয় বনিাশের বে    

      ঘ) মূমিড 

৯।  মফাংক মকশর প্রিীক? 

     ক) রাজার            খ) প্রজার 

     গ) লমির                      ঘ) বযাদ্ধার 

10।  মবজ্ঞান ম্মি ইমিাশর জনক বক?  

     ক) বশরাশর্াটা           

     খ) মশপান্ড ফন র্ যাাংক 

     গ) থুমকর্াইমর্         

     ঘ) জনন 

11। মমলরীয়রা ববলী প্রভামবি মি মকশর দ্বারা? 

      ক) র্শম ডর                     খ) মলশের 

      গ) ফারা                    ঘ) ভাস্কশয ডর 

    অনুশেেটি পড় এবাং ১2  ১3 নাং প্রশের উত্তর ো: 

    রাইা িার ভাইশয়র াশর্  টিমভ বেখমি। ব বেখ বয,মেভুজ 

আকৃমির এক প্রকার  বৌর্  মবমভন্ন  বেশলর  বাকজন পমরেল ডন 

করশি। ব মশন করশা এি পুরাশনা  মেশনর িাপিয  ইমিাশ 

মিযই মবর। 

১২।  রাইার বেখা বৌর্টির াশর্ ইমিাশর মকশর মম বেখা 

      যায়?    

      ক) মমির                      খ) প্রালমনক ভবন 

      গ) মপরামমর্                   ঘ) মফাংক 

১৩। বৌর্গুম ইমিাশ মবর বকন? 

     ক) উচু বশ             

     খ) িাপিয বলী  িায়ীশত্বর কারশ  

     গ) পুরাশনা বশ         

     ঘ) শজ বেখা যায় বশ 

১৪। বরামান ম্রাটরা মখ্রে র্শম ডর মবশরামর্িা করশিন বকন? 

     ক) নতুন র্ম ড বশ                   

     খ) ঈশ্বরশক পূজা করি না বশ 

     গ) ম্রাটশক  পূজা করি না বশ   

     ঘ) নামিক র্াকার কারশ  

      অনুশেেটি পড় এবাং ১৫ নাং প্রশের উত্তর ো: 

      মকছু মেন পূশব ড ঢাকায় বল  বাাংাশেল বগম। এশি মবমভন্ন 

বজার  ক্রীড়ামবেরা  অাংলগ্র  কশর  এবাং একটি  মমনাত্মক 

পমরশবশলর  সৃমষ্ট য়। 

১৫। বাাংাশেল বগম প্রাচীন বকান বখার াশর্ ামঞ্জস্যপূ ড? 

      ক) কাবামর্                  খ) অমমিক 

      গ) পৄটব মবশ্বকাপ           ঘ) মবশ্বকাপ মক্রশকট 

১৬। আধুমনক মশট  প্রাচীন  বকান  জনপশের  অাংল   মি? 

      ক) চন্দ্রদ্বীপ           খ) বশরন্দ্র 

      গ) পুণ্ড্র               ঘ) মরশক 

১৭। প্রাচীন বাাংায় বকান রাজননমিক ঐকয মি না বকন? 

     ক) আমর্পিয মবিার          খ) বযাগাশযাশগর অভাব 

     গ) শচিনিা                   ঘ) মবশেমলশের প্রভাব 

১৮। খড়ক বাংশলর রাজর্ানী বকার্ায় মি? 

      ক) কম ডাে-বাক            

      খ) বর্ ডমানপুর 

      গ) ময়নামমি                 

      ঘ) মবক্রমপুর 

১৯। কাশক বন বাংশলর প্রর্ম রাজার ময ডো বেয়া য়? 

      ক) ামে বন               খ) বমে বন 

      গ) মবজয় বন          ঘ) বল্লা বন 

২০। বগাপাশর মাংান আশরাশ র মধ্য মেশয় বল য়- 

      i) অরাজকিা 

     ii) চুমর র্াকামি 

     iii) অলামের 

     মনশচর বকানটি ঠিক? 

     ক) i   ii        খ) i   iii   

     গ) ii   iii                   ঘ) i, ii   iii   

১ ৫ ৩ 

 

বট:  খ                                                                                                                             



     অনুশেেটি পড় এবাং ২১  ২২ নাং প্রশের উত্তর ো: 

মমিা  রমজাশনর  ছুটিশি  বাবার  াশর্  কক্সবাজাশর  ঘুরশি  

যায়। বখাশন  একটি  মমিশর  ব  মকছু  মিক  মুমন্ডি  

বাকজন  ঘুরশি বেশখ। ব মশন কশর ইমিাশ  এমন  একজন  

রাজা  মি  বয  বেশলর  মবমভন্ন িাশন এ রকম মমির মনম ডান  

কশরন  এবাং বগুশার রক্ষ াশবক্ষশ র  ব্যয়  ভার  বন কশরন। 

মিমন অন্য র্শম ডর  প্রমি নলী  মিশন। 

২১। মমিা বকান লাশকর প্রমি ইমিি কশরশি? 

     ক) বগাপা                   খ) র্ম ড পা 

     গ) বেব পা        ঘ) প্রর্ম মমপা 

২২। উি লাশকর নলীিার  পমরচয়  পায়া  যায়- 

      i)  মন্ত্রী মনশয়াশগ 

      ii) মন্দু মমিশর জমমোশন 

      iii)  মনজ র্শম ডর পৃষ্ঠশপাকিায় 

     মনশচর বকানটি ঠিক? 

      ক) i   ii    খ) i   iii   

      গ) ii   iii      ঘ) i, ii   iii   

২৩। পা  রাজাশের  পিশনর  মূ  কার   মক? 

      ক) দুব ড লাক                

      খ) অভযেরী  দ্বন্দ্ব 

      গ) অর্ ডননমিক মস্যা        

      ঘ) মবশেলী আক্রম  

২৪। বকান পা রাজা মলক্ষা বক্ষশে ববলী অবোন রাশখন? 

      ক) রাম পা             খ) র্ম ড পা 

      গ) বেব পা           ঘ) প্রর্ম মমপা 

 

 

২৫। যুগ মিক্ষশ র রাজা বক মিশন? 

      ক) মবজয় বন          খ) বল্লা বন 

      গ) ক্ষ  বন             ঘ) বকলব বন 

      অনুশেেটি পড় এবাং ২৬  ২৭ নাং প্রশের উত্তর ো: 

ফাল্গুন  মাশ  রমব িার  মামার মবশয়শি  বরযােী  বগ। িার 

মামীশক পাকীশি কশর মনশয় আশা। মামীশক িারা অশনক 

বোঁনার গনা  োমী লামড় মেশয়শি। 

২৬। রমবর মামার মবশয় বকান যুশগর প্রমিমনমর্ত্ব করশি? 

      ক) আধুমনক যুগ                খ) মধ্যযুগ 

      গ) প্রাচীনযুগ                 ঘ) নতুনযুগ 

২৭। রমবর মামা প্রাচীন  বাাংার  বকান বে ীর  প্রমিমনমর্ত্ব কশর? 

      ক) মনম্নমবত্ত                খ) মধ্যমবত্ত 

      গ) উচ্চমবত্ত                       ঘ) মনম্ন মধ্যমবত্ত 

২৮। মমলর বকান  াগশরর  উপকূশ  আবমিি? 

      ক) আরবাগর                 খ) ভূমধ্যাগর 

      গ) বামিাগর                ঘ) বশিাপাগর 

২৯। পূজা পদ্ধমিশি কাশের োন ববলী? 

       ক) আয ডশের                খ) ববৌদ্ধশের 

       গ) ব্রাহ্ম শের               ঘ) নৃ-বগাষ্ঠীর 

      অনুশেেটি পড় এবাং ৩০ নাং প্রশের উত্তর ো: 

মেমেমা  মনানশক  শুক্রবার  েমক্ষ   মেশক  বযশি  মনশর্  

কশরশিন।   কার  মাশব মিমন বশন আজ েমক্ষ  যাোয়  

মেকশূ। 

৩০। মনাশনর  মেমেমার  মনশশর্  মকশর  প্রভাব  মবদ্যমান? 

      ক) মিমর্র                  খ) র্মীয় 

      গ) প্রর্ার                ঘ) পমঞ্জকার প্রভাব 

 

 



মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মলক্ষা ববাড ড, যশলার   

অর্ ড-বাম ডক পরীক্ষা-২০১৮ 

            বেমি: নবম 

                                                   মবয়: বাাংাশেশলর ইমিা ও মবশ্বভযিা (সৃজনলী)                          মবয় বকাড:                                                                                                                           

ময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মমমনট                                                                                                                                   পূি ডমান: ৭০ 

[ দ্রষ্টব্য:  ডান পাশল উশেমিি াংখ্যা প্রশের পূি ডমান জ্ঞাপক। প্রেত্ত উদ্দীপকগুশা মশনাশযাগ কাশর পশে াংমিষ্ট প্রেগুশার যথাযথ উত্তর মেশি শব। 

 বযশকান ািটি প্রশের উত্তর মেশি শব। ] 

১।    দৃশ্য-১: আবীর ৯ম বেমির  ছাত্র। ব িার বাবার াশথ িানজাান আীর মাজার বেিশি বাশগরাট যায়। বিাশন   জাদুঘশর  ব প্রাচীন  আমশর 

মবমভন্ন প্রকার থাা বান,মূদ্রা,অাংকার বেিশি পায়। মবমভন্ন প্রকার পাথর এবাং িাশি বিাোই করা অশনক জীব জন্তুর  ছমবও বেিশি পায়। 

        দৃশ্য-২: ীমা ও নীা  দুই ববান । িারা ২১বল বই বমায় ঘুরশি যায়।  নীা বিান বথশক গশের বই  অযানাযান উপযানা ক্রয় কশর। ীমা আমাশের 

মুমিমৄদ্ধ এবাং বঙ্গবন্ধুর অমাপ্ত আত্মজীবনী অযানাযান ইমিা বই াংগ্র কশর। িাশের বাবা নীাশক অনুরি করার জযান ীমাশক  পরামল ড বেয়। 

  ক) আদৄমনক ইমিাশর জনক কাশক বা য়?                                                                                                                        ১   

  ি) ‘ইমিা গমিলী এবাং বমান’ –বশি মক বুঝায় ?  ২ 

  গ) আবীশরর বেিা মজমনপত্র ইমিাশর বকান র্রশনর উপাোনশক  প্রমিমনমর্ত্ব কশর আশাচনা কর ।              ৩ 

  ঘ) ‘ীমার মানমকিা বেল বপ্রমশক উদু্বদ্ধ কশর’- মবশিি কর।                  ৪ 

২।     দৃশ্য-১: চট্টগ্রাশমর িাতুনগঞ্জ বেশলর বৃত্তম পাইকামর বাজার। গি ১৫/০৬/১৮ িামরি প্রব বৃমষ্টপাশি লশর জাবদ্ধিার সৃমষ্ট য়। িাছাো ভা 

গুোম ঘর না থাকায় মজমনপত্র নষ্ট শয় যায়। রাস্তাগুশা রু ওয়ায় ঠিকমি ট্রাক মভিশর প্রশবল করশি পাশর না। মকন্তু একটি উন্নি ভযিা কশয়ক 

াজার বছর পূশব ড এই মস্যার মার্ান ববর কশরশছ। 

       দৃশ্য-২: বমৌমভবাজার প্রমি বছর  বযানার পামনশি  ফম জমম িমশয় যায়। এশি কৃকশের ামময়ক ক্ষমি শও বযানার পামন শর  বগশ  

পমমাটি পশে জমম উব ডর ি।  ফশ কৃকরা  নানা র্রশনর ফ জন্াশিা । এর ফশ এই অঞ্চ মৃমদ্ধ াভ কশর। 

        ক) ায়াশরামিমফক মক?         ১ 

        ি) বরাম নগরী মকভাশব প্রমিষ্ঠা াভ কশর ?                    ২ 

       গ) িাতুনগঞ্জ এর মস্যা মার্াশন আমরা ইমিাশর বকান ভযিা বথশক মলক্ষা প্রি করশি পামর? বিামার পাঠ্যবই এর আশাশক ব্যাখ্যা কর।  ৩ 

           ঘ) দৃশ্য-২: এর াশথ পাঠ্যবইশয়র বকান ভযিার মবকাশলর াশথ াদৃশ্য আশছ –মবশিি কর ।               ৪ 

৩।    মমমন াশব োল ডমনক এবাং রমম াশব  ামমিযক। মমমন াশব মলক্ষাথীশের ৎ নাগমরক এবাং অযানাশয়র প্রমিবাে করার মলক্ষা বেন। মিমন    

ছাত্রশের  মশধ্য ববল জনমপ্রয় এবাং কশয়ক জন মবখ্যাি োল ডমনক িার ছাত্র মছ। অপরমেশক রমম াশব ামিয চচ ডায় িার অবোন আশছ। মিমন 

অশনকগুশা নাটক বশিন। িার নাটশকর মশধ্য মমনাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক ভাব রশয়শছ। 

ক) আইশনর বক্ষশত্র বকান ভযিার অবোন ববলী?                                                                                                                     1              ১ 

ি) ত্রয়ী লান ববলী মেন স্থায়ী য়মন বকন?                                                                                                                             2                            ২ 

গ) মমমন াশশবর াশথ বকান ভযিার োল ডমনকশের মম পাওয়া যায়? -ব্যাখ্যা কর।                                                                         ৩ 

ঘ) রমম াশশবর ামিয চচ ডার াশথ উি ভযিার বিকশের ামিয চচ ডার তুনামূক আশাচনা কর।                        ৪          

৪।    দৃশ্য-১:বমশমে িার ববাশনর বামে কুমমোয় ববোশি যান। বিাশন মগশয় ব জানশি পাশর এক ময় এিাশন একটি রাজ বাংশলর রাজর্ানী মছ।ব 

একটি ববৌদ্ধ মবারও বেিশি পায়। যা ইমিাশর  অমূল্য ম্পে। 

          দৃশ্য-২:  চচমি গরশমর ছুটিশি ভারশির মুমল ডোবাে  বজায় ববোশি যায়। বিাশন মগশয় ব জানশি পাশর বয এই বজাশিই প্রাচীন বাাংার প্রথম 

স্বার্ীন ও াব ডশভৌম রাজার রাজর্ানী মছ। 

  ক) জনপে মক ?                                                                  ১ 

   ি) বাঙাী জামির উৎপমত্ত ঘশটশছ মক ভাশব?                    ২ 

   গ) দৃশ্য-১:বমশেীর বেিা জনপেটি প্রাচীন  বকান জনপশের অন্তগ ডি ? ব্যাখ্যা  কর।               ৩ 

   ঘ)  দৃশ্য-২: চচমির বেিা  জনপশের রাজার রাজননমিক ইমিা মবশিি কর।                                                      ৪ 

5।  পদ্মার চশর প্রচুর জমম বজশগ ওঠায় বিাশন জমম েিশর মশাৎব চশ। প্রভালাীরা ইচ্ছা মি অশযানর   জমম েি কশর বনয়। প্রকৃি পশক্ষ বিাশন 

বকান একক পক্ষ বা মনয়ন্ত্রক না থাকায় এ অবস্থার সৃমষ্ট য়। এমিাবস্থায় বাশ নামক একজন ব্যমিশক বিাশনর বাকজন প্রলাক মনমৄি কশরন। 

মিমন মস্ত অনাচার দূর কশর পদ্মার চশর লামন্ত মফমরশয় আশনন। 

 ক) গঙ্গামরডই জামির বাস্থান বকাথায় মছ ?                                                                                                                           1             ১ 

        ি) ‘মত্রলমি াংঘ ড’ বশি মক বুঝ?   ২                 

 গ) পদ্মার চশরর অবস্থা ইমিাশর বকান ঘটনাশক মথ ডন কশর? মৄমি কাশর ব্যাখ্যা কর। ৩                              

 ঘ) বাশ াশশবর াশথ   ইমিাশর বকান রাজার াদৃশ্য আশছ- বিামার পাঠ্যবইশয়র আশাশক  িার কৃমিত্ব মূল্যায়ন কর ।                           ৪  

৬।  আমমন াশব েমক্ষি ভারি বথশক এশ যশলাশর ববা শুরু কশরন এবাং অশনক জমমর মামক ন। মকন্তু মিমন জমমোর নাশম পমরমচমি াভ 

কশরনমন। জমমোর বা য় িার পুত্র লমফক াশবশক। এই ভাশব কশয়ক পুরু জমমোমর করার পশর বমিঃআক্রমশন িাশের জমমোমরর পিন ঘশট। 

 ক) মাামন্ত  কাশেরশক বা য় ?  1 

 ি) চকবিডয মবশদ্রা বশি মক বুঝ?                                                                                                                                         2 

 গ) আমমন াশশবর াশথ ইমিাশর বকান রাজ বাংশলর ামঞ্জস্যিা আশছ? উি রাজ বাংশলর প্রমিষ্ঠার মববরি োও।                                      3 

        ঘ) ইমিাশর উি বাংশলর বেষ্ঠ রাজার চামরমত্রক চবমলষ্টয মূল্যায়ন কর। 4                               

১ ৫ ৩ 

বট: ি 

 

 

 

 

 

 



৭।    নীা ও লীা দুই বান্ধবী একই বেমিশি পশে। নীা ব্রাহ্মি পমরবাশরর এবাং লীা শূশদ্রর বমশয়। লীার মবশয়শি নীাশক মনমন্ত্রি করশ নীা িার     

বাবার াশথ এশ মবশয়শি অাংল গ্রি করশও িাবাশরর ববায় অমনা প্রকাল করশা। অযানমেশক মবশয়শি বরযাত্রীশের জযান মাছ,মাাং,মঘ,েমর্ 

প্রভৃমির াশথ শুটমক মাশছর ব্যবস্থা মছ। পশরর মেন মপঠা পুমরও ব্যবস্থা কশর। িাবার বলশ বাইশক মলা মৄি পান মেি। 

        ক) চবমেক ভাা কী?                                                                    ১                

        ি) প্রাচীন বাাংার যািায়াি ব্যবস্থা বকমন মছ? ২                                           

        গ) মনার িাবার গ্রি না করা পাঠ্য বইশয়র বকান প্রথার াশথ মম রশয়শছ? ব্যাখ্যা কর।                                                  ৩ 

        ঘ) ‘মলার মবশয়শি পমরশবমলি িাবারগুশা  বাাংার বকান মৄশগর িাদ্য িামকার াশথ মম আশছ ’ মবশিি  কর।                       ৪ 

৮।  প্রমমা বেবীর স্বামী মারা বগশ গ্রাশমর বাক িাশক স্বামীর মচিায় আত্মাহুমি বেওয়ার জযান প্রস্তুি কশর। মকন্তু গ্রাশমর কমিপয় মলমক্ষি                       

মৄবকশের  স্থশক্ষশপ িা বভশস্ত যায়।  িাশক মনরামম বিশয় এবাং ব ড প্রকার মবা দ্রব্য িযাগ করশি য়। িার স্বামীর ম্পমত্তর উপরও িার বকান     

আমর্কার মছ না। 

ক) চয ডাপে মক?   1 

ি) প্রাচীন বাাংার বিাদৄার মক ব্যবস্থা মছ ?  ২      

গ) উদ্দীপকটি প্রাচীন বাাংার বকান ঘটনাশক মথ ডন কশর? ব্যাখ্যা কর।  ৩                              

ঘ) প্রমমা বেবীর াশথ প্রাচীন মৄশগর বমশয়শের ামামজক অবস্থার তুনামূক আশাচনা কর। ৪                               

৯।     দৃশ্যপট-১ বকুপুর একটি অবরুদ্ধ গ্রাম। বিাশন বিা-পো বা মবদ্যা চচ ডার বাাই বনই। গিিন্ত্র বিাশন কেনা করা যায় না। মাজপমিরা   মনশজশের 

পে পেমব রক্ষায় ব ময় ব্যস্ত থাশক ার্ারি জনগশির জযান িারা মকছু কশর না। গমরবশের বলাি কশর এাকায় ত্রাশর রাজত্ব কাশয়ম করা িাশের 

কাজ।মারামামরশি িারা মছ অগ্রিী । 

               দৃশ্যপট-২ লামন্তপুর একটি মৃদ্ধ জনপে। বিানকার লান কিডারা কশর মিামি মনশয় বয বকান মদ্ধান্ত বনয়। প্রলাকশের একমাত্র মচন্তা এাকার 

উন্নয়ন। িারা বিাশন স্কু-কশজ  মবদ্যা অজডশনর ক সুমবর্া সৃমষ্ট কশরশছন। মবমভন্ন এাকা বথশক বাকজন এশ এিাশন ববা কশর এবাং 

অশনক মকছু মলক্ষা বনয়। 

        ক) পুশরাপীয় মৄগ কী?                                                                                                                                                       ১ 

        ি) মন্ধু ভযিা মক ভাশব আমবষ্কৃি য়?                                                  ২ 

        গ) দৃশ্যপট-১ এ বকুপুর গ্রাম বিামার পাঠ্য বইশয়র বকান নগর রাশের প্রমিমনমর্ত্ব কশর-ব্যাখ্যা কর।                                                         ৩ 

        ঘ) দৃশ্যপট-১ ও দৃশ্যপট-২ এর এাকা দুইটি পরস্পর মবপরীিমুিী-পাঠ্য বইশয়র আশাশক মবশিি কর।                                             ৪ 

১0।  ারুন ও মবক্রম রাজলাী মবশ্বমবদ্যাশয়র মলক্ষাথী। এক ময় িারা মবক্রশমর গ্রাশমর বামেশি ঘুরশি যায়। বিাশনর প্রাকৃমিক বৌন্দয ড 

িাশের   মুগ্ধ কশর। মবক্রম মনশজর এাকা মনশয় গব ড ববার্ কশর। এিান বথশকই বাঙাম জামির সৃমষ্ট শয়শছ। দু’টি ভাশগ মবভি এ অঞ্চশর 

ীমা এক ময় মবস্তৃি মছ। ারুন িার গ্রাশমর বামের বি ডনা মেশি মগশয় বশন বয, িাশের এাকা একময় মৃদ্ধ অঞ্চ মছ। এিাশন 

আোই াজার বছশরর আশগর মনেল ডন পাওয়া বগশছ। বরৌপ্য মূদ্রা ও মূদ্রা ভান্ডার,মবমভন্ন প্রকার পুমি,মন্ত্রপুি কবজ,শকট প্রভৃমি এিাশন 

পাওয়া বগশছ। 

      ক) ভুমি মক?  1   

        ি) ‘বকৌীযান প্রথা’ বশি মক ববাঝ?                                                                                                                        ২ 

        গ) মবক্রশমর বামে প্রাচীন বকান জনপশে অবমস্থি? বি ডনা কর। 3                         

        ঘ) ‘ারুশনর এাকা ইমিাশর জযান অমূল্য ম্পে’ মবশিি কর।  4 

11।   বমঘা মবদ্যাশয়র বাম ডক মলক্ষা ফশর মেনাজপুর বজার স্বপ্নপুরী যায়। মলক্ষকশের শযামগিায় িারা ইমিা মৃদ্ধ একটি মেমঘ পমরেল ডন কশর।     

িারা জানশি পাশর বয একজন ববৌদ্ধ রাজা এটি িনন কশরন। িার বাংল প্রায় াশে চারলি বছর এশেল লান কশর। বাংশলর অমন্তম শে মিমন   এর 

া র্শরন এবাং দুর্ ড ড জামিশের আক্রমি বথশক বাাংাশক রক্ষা কশরন। বাাংাশেশলর বাইশরও িার কীমিড আশছ। বযাগ্য উত্তরসুমর না থাকায় িার মৃতুযর 

পর আবার এ বাংশলর পিন শুরু য়।  

     ক) ‘ব্রহ্মক্ষমত্রয়’ বশি মক ববাঝ?                                                     ১                  

ি) প্রাচীন বাাংায় গুপ্তশের প্রলামনক ব্যবস্থা মকরূপ মছ?                                               ২ 

        গ) উদ্দীপশক প্রাচীন বাাংার বকান লাশকর প্রমি ইমঙ্গি করা শয়শছ? মকভাশব মিমন মনজ আমর্পিয মবস্তার কশরন ?                   ৩          

        ঘ) উি লাক জনমিকর কাশজর মাধ্যশমই অমর শয় আশছন-মবশিি কর।                                                ৪ 

                       ৪ 


