
 

 

 

HISTORY MODEL QUESTION PAPER 

HISTORY HONOURS 

2ND SEMESTER 

COURSE CODE: HISH/CC-T-3 

 

1. নীচের প্রতিটি প্রচের মান তিন।  

 

a. ভারচির ইতিহাচে মমগাতিতনচের ‘ইন্ডিকার’ গুরুত্ব কী?  

b. ‘োণকয’র অপর নামগুতি কী কী তিি? 

c. অর্ থশাস্ত্র মক মিচেন? এর তিষয় িস্তু কী? 

d. মেিুকাে মক তিচিন? তিতন মকার্া মর্চক ভারচি আচেন?  

e. ‘ধম্ম’ কী? মক এই ‘ধম্ম’ প্রিিথন কচরন?  

f. েঙ্ঘতমত্রা মক তিচিন? িার দাতয়ত্ব কী তিি? 

g. মমৌর্ থর্ুচগ নারীচদর অিিা মকমন তিি?  

h. মমৌর্ থর্ুচগর তশল্প িাপচিযর পতরেয় দাও।   

i. ‘েঞ্চারা’ কী? 

j. ‘স্বার্ থিাহু’ কাচদর িিা হি?  

k. ‘িতি’ কী?  

l. কুষাণ র্ুচগর প্রধান শােক মক তিচিন? তিতন মকান ধম থ গ্রহণ কচরতিচিন?  

m. মরশম পর্ কাচক িচি?  

n. ‘িাফার রাজ্য’ কাচক িচি?  

o. ‘মরামক-তেদ্ধান্ত’ ও ‘পাওতিো’ গ্রন্থ দুটির রেতয়িা মক? ‘পঞ্চতেদ্ধান্ত’ গ্রন্থটি 

মক মিচেন?  

p. ‘ভারচির মনচপাতিয়ন’ মক কাচক িচিচিন? 

q. ‘গ্রহণ-অনুগ্রহ-মমাক্ষ’ নীতি িিচি কী মিাঝ?  

r. ভারচি হুন আক্রমচণর িাৎপর্ থ কী তিি?  

s. মেি হুন কারা?  

t.  ‘মদশ’ কী? মকান শােন িযিিার োচর্ এটি র্ুক্ত?  

u. িাণভট্ট মক তিচিন ? িাাঁর রতেি একটি গ্রচন্থর নাম মিে।  



v. মিৌদ্ধ ধম থ মকান মকান েম্প্রদাচয় তিভক্ত হচয়তিি?  

w. িন্ত্রোধনার মূি প্রতিপাদয তিষয় কী ?  

x. ঐতিহাতেক মরাতমিা র্াপার তিতেি একটি গ্রচন্থর নাম মিে।  

y. মকান েমচয় কার মনিৃচত্ব হুনরা গুপ্ত োম্রাজ্য আক্রমণ কচরতিি? 

z. ককিিথ তিচরাহ মকান আমচির মকান শােচকর েময় হচয়তিি?    

 

২। নীচের প্রতিটি প্রচের মান পাাঁে।   

 

a. প্রােীন ভারচির োমন্তিচন্ত্রর তিিরণ দাও। 

b. মমগাতিতনচের ‘েপ্তজ্াতি িত্ত্ব’ কী?    

c. িীকা মিে- ‘গান্ধার তশল্প’।  

d. েম্রাি অচশাকচক ‘রাজ্তষ থ’ িিা হয় মকন?  

e. মমৌর্ থ শােন িযিিার মূি কিতশষ্ট্যেমূহ আচিােনা কর। 

f. মমৌর্ থ োম্রাচজ্যর পিচনর জ্নয ব্রাহ্মণ মেণী কিিা দায়ী তিি?  

g. অচশাচকর ধচম থর প্রকৃতি আচিােনা কর।  

h. মমৌর্ থ োম্রাচজ্যর পিচনর জ্নয েম্রাি অচশাকচক কিিা দায়ী করা র্ায়?  

i. গুপ্ত িংচশর ইতিহাে রেনার েহায়করূচপ প্রাপ্ত ঐতিহাতেক উপাদান েম্পচকথ 

িীকা মিে।  

j. তিিীয় েন্দ্রগুচপ্তর কৃতিচত্বর মূিযায়ন কর।  

k. েমুরগুচপ্তর কিচদতশক নীতি আচিােনা কর।  

l. গুপ্তর্ুচগর োতহিযেেথার উপর একটি েংতক্ষপ্ত তিিরণ দাও। 

m. মকান গুপ্ত েম্রািচক ‘ভারচির রক্ষাকিথা’ িিা হয় এিং মকন?  

n. িীকা মিে- ‘মরু্রা তশল্পরীতি’।   

o. িাতমি োতহচিযর উপর একটি িীকা মিে।  

p. োিিাহনচদর রাজ্ত্বকাচি কিচদতশক িাতনচজ্যর প্রোর আচিােনা কর। 

q. হষ থিধ থনচক কী ‘েকচিাত্তর পর্নার্’ িিা র্ায়?   

r. িীকা মিে- ‘কাচি থ গুহা’।  

s. োিিাহন রাজ্ত্বকাচি দতক্ষণ ভারচির ধমীয় অিিা আচিােনা কর।  

t. ‘মহাচমাক্ষ পতরষদ’ কী? 

 

 

৩। নীচের প্রচের মান দশ।   

 



a. মমৌর্ থ শােন িযিিার পিচনর কারণগুতি আচিােনা কর। 

b. মমৌর্ থ শােন িযিিার স্বরূপ আচিােনা কর।  

c. গুপ্তর্ুচগর ভূতম িযিিার একটি তিচেষণাত্মক তিিরণ দাও। 

d. েমুরগুচপ্তর কৃতিত্ব আচিােনা কর।   

e. ‘হষ থিধ থন েমগ্র উত্তর ভারচির অধীের তিচিন’- এই মি কী িুতম েমর্ থন কর। 

মিামার উত্তচরর েপচক্ষ র্ুন্ডক্ত দাও।  

f. েঙ্গম র্ুচগ োমান্ডজ্ক অিিার তিশদ তিিরণ দাও। 

g. শােক ও তিচজ্িা রূচপ মগৌিমীপুত্র োিকণীর মূিযায়ন কর।  

h. প্রর্ম কতণচের কৃতিত্ব আচিােনা কর।  

i. গুপ্তোম্রাচজ্যর পিচনর কারণগুতি আচিােনা কর।  

j. গুপ্তর্ুগচক কী ভারচির েুিণ থ র্ুগ িিা র্ায়? মিামার উত্তচর র্র্ার্র্ র্ুন্ডক্ত দাও।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


