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• নীচের প্রচের মান (২/৩) দুই/তিন।  

 

1. প্রাগৈতিহাতিক যুৈ কাচক বচে?  

2. ঐতিহাতিক যুৈ কাচক বচে?  

3. প্রায়-ঐতিহাতিক যুৈ কাচক বচে? 

4. ভারচির প্রস্তর যুৈচক কী কী ভাচৈ ভাৈ করা হয়?  

5. নবয প্রস্তর যুচৈর তবপ্লব বেচি কী ববাঝ?  

6. ‘ বলাক ইমতপ্লচমন্টি’ কী?  

7. ‘বিায়ান িংসৃ্কতি’ বেচি কী ববাঝ? 

8. িাম্রশ্মীয় যুৈ কাচক বচে এবং বকন?  

9. বমচহরৈড় িভযিা আতবস্কাচরর গুরুত্ব কী?   

10. বক, কচব ভারচি প্রােীন প্রস্তর যুচৈর প্রস্তর হাতিয়ার আতবষ্কার কচরন?  

11. বক, কচব িব বপ্রথম ‘নব-প্রস্তর’ কথাটি বযবহার কচরন?    

12. নবয প্রস্তর যুচৈর প্রধান ববতিষ্ট্যগুতে উচেখ কর। 

13. অন্তিঃ দুটি ভারিীয় বকচের নাম উচেখ কর বযখাচন পুরািন প্রস্তর যুচৈর 

তনদবিন আতবসৃ্কি হচয়চে। 

14. প্রাগৈতিহাতিক ভারচি 10000 খৃঃপ ঃ বথচক 4000 খৃঃ প ঃ িময়কাে বকান যুৈ 

নাচম পতরতেি? 

15. প্রােীন প্রস্তর যুচৈর মানুচের প্রধান জীতবকা কী তেে?  

16. ভারচি অন্তি দুটি প্রধান বকচের নাম বেখ, বযখাচন মধযপ্রস্তর যুচৈর তনদবিন 

পাওয়া বৈচে। 

17. নবয প্রস্তর যুচৈর তনদি বন বকাথায় বকাথায় পাওয়া তৈচয়তেে? 

18. ব ােচমন কী?  

 

19. ভারচির উত্তর-পশ্চিম অংি তদচয় আৈি দুটি ববচদতিক উপজাতির নাম 

উচেখ কর। 

20. তিতি ভাোয় ‘হরপ্পা’ িচের অথ ব কী? 

21. তিিু িভযিাচক হরপ্পা িভযিা বো হয় বকন? 



22. তিিু িভযিার প্রধান প্রধান বকেগুতের নাম উচেখ কর।   

23. তিিু িভযিার িমিামতয়ক দুটি অভারিীয় িভযিার নাম বেখ। 

24. ‘িপ্ততিিু’ বেচি কী ববাঝ?  

25. হরপ্পার তবখযাি ‘ নৃিযরিা কনযার’ ম তিবচি বকান ধািু বযবহৃি হচয়তেে?  

26. তবশ্ব দরবাচর হরপ্পা িভযিার অবদান কী তেে?  

27. কাব বন-১৪ পদ্ধতি কী?  

28. ববতদক িভযিাচক গ্রামীণ িভযিা বোর প্রধান কারণ কী?  

29. ববতদক যুচৈর েিুরাশ্রম বেচি কী ববাঝ?  

30. বণ ব ও বণ বাশ্রম কাচক বচে?  

31. ঋক-ববতদক যুচৈ িভা ও িতমতির প্রধান কায বাবেী বযাখা কর।  

32. ঋকচবচদর বকান অংচি তবশ্ব ব্রক্ষ্মাচের উৎপতত্ত বণ বনা করা হচয়চে? 

33. ঋক ববচদ উচেতখি ‘পাতণ’ কারা ?  

34. ব্রািয ও তনোদ কারা?  

35. ঋকচবচদ রাজিচের উদ্ভব কীভাচব হচয়তেে?  

36. েড়দি বন কী?  

37. দিরাজার যুচদ্ধর গুরুত্ব কী তেে?  

38. ‘পুরুেিুক্ত’ কী?  

39. ঋক ববতদক বদবী অতদতি িম্পচকব িীকা বেখ।  

40. মে এবং কচবাজ এই মহাজনপদগুতের রাজধানীর নাম বেখ। 

41. অঙ্গ এবং িুরচিন মহাজনপদ দুটির রাজধানীর নাম বেখ?   

42. পিঞ্জতে এবং অশ্বচ াে তেতখি বইচয়র নাম উচেখ কর।  

43. ‘New Light on the Indus civilization’ গ্রন্থটির রেতয়িা বক? 

44. জািচকর ৈল্পগুতে বকান ভাোয় বেখা হচয়তেে?  

45. বৈৌিম বুদ্ধ বকন ৈৃহ পতরিযাৈ কচরতেচেন? 

46. ববৌদ্ধধচম ব ‘মধযম পন্থা’ বেচি কী ববাঝাচনা হচয়চে?  

47. ‘শ্চিতপিক’ কী? এটি বকান ভাোয় রতেি?  

48. ‘অষ্ট্াতঙ্গক মাৈ ব’ কী?  

49. ‘ৈৃহী তবনয়’ কী?  

50. ‘িব বাশ্চস্তবাদী’িম্প্রদায় কারা?    

51. তবনয় তপিচকর ম ে তবেয়বস্তু উচেখ কর। 

52. িীথ বঙ্কর কারা? প্রথম ও বিে িীথ বঙ্কচরর নাম বেখ।     

53. বজন ধচম বর শ্চিরত্ন বেচি িুতম কী ববাঝ? 

54. ‘পঞ্চমহাব্রি’ কী?  

55. বজন ধম ব কটি িম্প্রদাচয় তবভক্ত হচয়তেে? এচদর ববতিষ্ট্যগুতে বেখ।  

56. পািতেপুি বকান বকান নদী দ্বারা ব রা তেে?  

57. হে বঙ্ক এবং শুঙ্গ রাজবংচির প্রতিষ্ঠািা কারা তেচেন?  

58. তবতবিার এবং অচিাচকর ধম বতবশ্বাি উচেখ কর।  

59. মহাপদ্মনন্দ ইতিহাচি তবখযাি বকন?  



60. িাতমে িাতহচিয িঙ্গম যুচৈ িাতমেনাড়ুচি আৈি গ্রীচকা-বরামান বতণকচদর 

কী নাচম অতভতহি করা হচয়চে?  

 

 

• নীচের প্রচের মান পাাঁে।  

1. প্রােীন ভারচির ইতিহাচির উপাদান তহচিচব তবচদতি িাতহচিযর গুরুত্ব বেখ। 

2. প্রােীন ভারচির ইতিহাচির উপাদান তহচিচব বদিীয় িাতহচিযর গুরুত্ব বেখ। 

3. প্রােীন ও নবয-প্রস্তর যুচৈর মচধয একটি িুেনাম েক িীকা বেখ।   

4. তনওতেতথক তবপ্লব িম্পচকব িীকা বেখ। 

5. হরপ্পা ও ববতদক িভযিার অথ বগনতিক জীবন প্রণােীর মচধয িুেনা কর। 

6. হরপ্পা িভযিার বযবিা-বাতণজয িম্পচকব িীকা বেখ।     

7. ভারচির ইতিহাচি হরপ্পা িভযিার অবদান আচোেনা কর।  

8. হরপ্পা িভযিার ধমীয় জীবচনর প্রধান ববতিষ্ট্যগুতে বণ বনা কর। 

9. োরটি ববচদর ম ে তবেয়িম চহর উপর িংতিপ্ত আচোকপাি কর।  

10. িীকা বেখ- বোড়ি মহাজনপদ। 

11. মৈচধর উত্থাচন অজািিিররুর ভ তমকা তবচেেণ কর। 

12. ববৌদ্ধ ও বজন ধচম বর পাথ বকয বেখ।    

13. ববৌদ্ধ-বজন ধচম বর িাচথ তহন্দ ুধচম বর বমৌতেক পাথ বকয িম হ উচেখ কর। 

14. ববৌদ্ধ ধচম বর দুটি িম্পদাচয়র নাম ও প্রধান প্রধান ববতিষ্ট্য আচোেনা কর।   

15. আশ্চজতবক ধম ব িম্পচকব আচোেনা কর।  

 

• নীচের প্রচের মান (১০) দি। 

1. প্রােীন ভারচির ইতিহািচক বযাখযা করার তবেচয় জািীয়িাবাদী ও বামপন্থী 

ঐতিহাতিকচদর মচধয প্রেতেি তবিকব আচোেনা কর। 

2. প্রােীন ভারচির ইতিহািচক বযাখযা করার তবেচয় জািীয়িাবাদী ও িাম্রাজযবাদী 

ঐতিহাতিকচদর মচধয প্রেতেি তবিকব আচোেনা কর।     

3. প্রােীন ভারচির ইতিহাচির বযাখযা তনচয় ধম ব তনরচপি ও ধম বপন্থী ঐতিহাতিক 

বৈাষ্ঠীর মচধয প্রেতেি তবিকবগুতে তেতিি কর।  

4. ভারচির প্রস্তর যুৈচক কয় ভাচৈ ভাৈ করা হয় ও কী কী? প্রচিযক ভাচৈর 

ববতিষ্ট্য আচোেনা কর। 

5. প্রােীন ভারচির ইতিহাি রেনায় প্রত্নিাশ্চিক উপাদাচনর গুরুত্ব তনণ বয় কর। 

6. খৃষ্ট্ প ব ব েষ্ঠ িিচক ভারচি রাজগনতিক কাঠাচমা তবচেেণ কর।  

7. তিিু-িভযিার িামাশ্চজক ও অথ বগনতিক জীবন বযাখযা কর। 

8. হরপ্পা িভযিার নৈর পতরকল্পনার তববরণ দাও। এই িভযিার পিচনর 

কারণগুতে তনণ বয় কর।    

9. ববতদক িাতহিয িম্পচকব একটি তনবি রেনা কর। 

10. ঋকগবতদক যুচৈর িামাশ্চজক,রাজগনতিক,অথ বগনতিক ও ধমীয় জীবচনর 

পতরেয় দাও।  



11. মহাবীর বজন-এর জীবন ও কম বপ্রণােীর ম েযায়ন কর।   

12. বৈৌিম বুচদ্ধর জীবন ও বাণীর ম েযায়ন কর। 

13. ববৌদ্ধ ধম বচক কী িুতম প্রতিবাদী ধম ব বেচব? বিামার উত্তচরর িপচি যুশ্চক্ত দাও।  

14. তহন্দধুম ব ও ববৌদ্ধধচম বর মচধয িম্পকব তবচেেণ কর।  

15. প্রতিবাদী ধম ব আচন্দােচনর উৎপতত্ত িম্পচকব আচোেনা কর।  


