
 

২৬। হাবশি িাসন কত বছর স্থায়ী হয়য়শছল?                             

ক) ৪ বছর খ) ৫ বছর গ) ৬ বছর ঘ) ৭ বছর   

 

২৭। কত শিস্টায়ে শিরিাহ শগৌড় তথা বাাংলা দখল কয়রন?              

ক) ১৩৩৮ খ) ১৫৩৮ গ) ১৬০৮ ঘ) ১৬১০  

 

২৮। ঢাকার িাখাশর পশির সায়থ সম্পকক রয়য়য়ছ শকান শিয়ের? 

ক) তাঁত শিে খ) বস্ত্র শিে গ) কুটির শিে ঘ) িঙ্খ শিে    

 

২৯। সব কপ্রথম বারভ ূঁইয়ায়দর শনতা শক শছয়লন?     

ক) ঈিা খাঁ খ) মুসা খাঁ গ) প্রতাপাশদতয ঘ) শসানা গাজী 

 

৩০। বাাংলায় স্বাধীন সুলতাশন আময়লর সময়কাল কত বছর? 

ক) প্রায় ১৫০ বছর খ) প্রায় ২০০ বছর গ) প্রায় ২৫০ বছর ঘ) প্রায় ৩০০ বছর  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রাজিাহী সরকাশর ময়েল স্কুল এন্ড কয়লজ 

                  ময়েল প্রশ্ন  

শেশ িঃ নবম   শবষয়িঃ বাাংলায়দয়ির ইশতহাস ও শবশ্বসভ্যতা    শবষয় শকােিঃ 

সময়িঃ 3০ শমশনট                                                                      পূ কমানিঃ 30 

বহুশনব কাচনী অভ্ীক্ষা 

[দ্রষ্টব্যিঃ সরবরাহকৃত বহুশনব কাচনী অভ্ীক্ষার উত্তরপয়ে প্রয়শ্নর ক্রশমক নম্বয়রর শবপরীয়ত প্রদত্ত ব কসাংবশলত 

বৃত্তসমূহ হয়ত সঠিক/সয়ব কাৎকৃষ্ট উত্তয়রর বৃত্তটি বল পয়য়ন্ট কলম দ্বারা সম্পূ ক ভ্রাট কর। প্রশতটি প্রয়শ্নর 

মান ১। প্রশ্নপয়ে শকান প্রকার/শচহ্ন শদওয়া যায়বনা] 

১। ইশতহায়সর জনক শক?  

ক) ফন র যাাংয়ক খ) শহয়রায়োটাস গ) ডাশকোইশেস ঘ) শকয়টা  

  

২। প্রাচীন বাাংলার সবয়চয়য় প্রাচীন জনপদ শকানটি?                    

ক) বঙ্গ খ) পুন্ড্র গ) সমতট ঘ) চন্দ্রদ্বীপ  

  

৩। ইশতহাস পাঠ করা প্রয়য়াজন শকন? 

i)অতীয়তর ভুল শথয়ক শিক্ষা শনয়ার জন্য  ii)ভ্শবষ্যৎয়ক উজ্জ্বল করার লয়ক্ষয iii)বতকমায়নর সুয়খর জন্য 

শনয়চর শকানটি সঠিক?                               

ক) i ও ii   খ) i ও iii   গ) ii ও iii   ঘ) i,ii ও iii 

  

শনয়চর উদ্দীপকটি পয়ড় ৪ ও ৫ নাং প্রয়শ্নর উত্তর দাও। 

বতকমায়ন পশেকার খবয়র প্রায় শদখা যায় শয, শকু  অসাু  ব্যবসায়ীরা ফল-মূল ও মাছ-মাাংয়স ফরমাশলন 

নামক এক প্রকার রাসায়শনক শমিায়ে শসগুয়লায়ক পচয়নর হাত শথয়ক রক্ষা করার জন্য।   

৪। প্রাচীন শকান সভ্যতার মানুষ পচনয়রাধী শকৌিল আশবষ্কার কয়রশছল? 

ক) শমিরীয় সভ্যতার খ) শসন্ধু সভ্যতার গ) শিক সভ্যতার ঘ) শরামান সভ্যতার 

    

৫। উক্ত সভ্যতা শবখ্যাত হয়য়য়ছ শকন? 

ক) স্থাপতয-ভ্াস্কয়য কর জন্য খ) নগর পশরকেনার জন্য গ) গ তয়ের সূচনার জন্য ঘ) আইন প্র য়য়নর জন্য 

  

৬। শকান িাসয়কর সময় এয়থয়ে গ তে চূড়ান্তরূপ লাভ্ কয়র?  

ক) শিসয়থশনস খ) শপশরশিস গ) স্পাট কাকাস ঘ) শপশসসয়েটাস 

  

৭। পুন্ড্র জনপদটি শকন পুন্ড্র নায়ম পশরশচত হয়? 

ক) রাজধানীর নাম পুন্ড্রবধ কন বয়ল    খ) গঙ্গা ও করয়তায়া নদীর মাঝখায়ন বয়ল  

গ) পুন্ড্র নামক রাজার নামানুসায়র    ঘ) ‘পুন্ড্র’ নায়মর এক জাশত বাস করত বয়ল  

 

১ ৫ ৩ 



 

৮। পাল আময়লর শিষ শদয়ক উত্তর বয়ঙ্গর একটি অ্চলয়লর এক শে ীর মানুষ প্রকায়যে  শবয়দ্রাহ শঘাষ া 

কয়র। এখায়ন শকান অ্চললয়ক ইশঙ্গত করা হয়য়য়ছ?                    

ক) বয়রন্দ্র খ) সমতট গ) হশরয়কল ঘ) বঙ্গ  

 

৯। খলজী মাশলকয়দর ময়ে সব কয়েষ্ঠ িাসক শক? 

ক) হূসামউশদ্দন খলজী খ) আলী মদ কান খলজী গ) শিরা  খলজী ঘ) শগয়াসউশদ্দন ইওজ খলজী 

 

১০। বাাংলায় মুসশলম িাসয়নর সূেপাত হয় কত সায়ল? 

ক) ১২০৩ খ) ১২০৪ গ) ১২০৫ ঘ) ১২০৬ 

  

১১। স্বাধীন সুলতানী আময়লর সূচনা কয়রন শক?  

ক)বখশতয়ার খলজী খ) ফখরুশদ্দন মুবারক িাহ গ) িামসুশদ্দন ইশলয়াস িাহ ঘ) আলাউশদ্দন শহায়সন িাহ  

  

১২। ইশলয়াস িাহী বাংয়ির প্রশতষ্ঠাতা শক?                  

ক)বখশতয়ার খলজী খ) ফখরুশদ্দন মুবারক িাহ গ) িামসুশদ্দন ইশলয়াস িাহ ঘ) আলাউশদ্দন শহায়সন িাহ  

  

১৩। মেযুয়গ বাাংলা সাশহয়তযর ব্যাপক শবকায়ির শপশছয়ন কার  কী শছল? 

ক) কশবয়দর কাব্য প্রশতভ্া     খ) কাব্য চচ কার উপযুক্ত পশরয়বি  

গ) িাসকয়দর পৃষ্ঠয়পাষকতা   ঘ) িাসকয়দর আয়দি      

 

শনয়চর উদ্দীপকটি পয়ড় ১৪ এবাং ১৫ নম্বর প্রয়শ্নর উত্তর দাওিঃ 

শবশিষ্ট প্রত্নতত্ত্বশবদ রায়িদ হায়দার পাশকস্তায়নর পাঞ্জাব, শসন্ধু প্রয়দি এবাং ভ্ারয়তর পাঞ্জাব, রাজস্থান ও 

গুজরায়টর শবশভ্ন্ন অাংি ঘুয়র ঘুয়র একটি প্রাচীন সভ্যতার শনদি কন শদয়খন।  

১৪। রায়িদ হায়দায়রর শদখা সভ্যতার নাম কী? 

ক) শমিরীয় সভ্যতা খ) শসন্ধু সভ্যতা গ) িীক সভ্যতা ঘ) শরামান সভ্যতা 

  

১৫। উক্ত সভ্যতার শবশভ্ন্ন শনদি কন পাওয়া যায়- 

 i) ময়হয়ঞ্জাদায়রায় ii) হরপ্পায় iii) ইসলামাবায়দ 

শনয়চর শকানটি সঠিক?                               

ক) i ও ii   খ) i ও iii   গ) ii ও iii   ঘ) i,ii ও iii 

  

১৬। শসন বাংয়ির শেষ্ঠ রাজা শক?              

ক) শহমন্ত শসন খ) শবজয়য়সন গ) বল্লাল শসন ঘ) লক্ষ্মন শসন 

  

১৭। পাল রাজার শকান ধম কালম্বী শছয়লন?            

ক) শহন্দু খ) শিব গ) শজন ঘ) শবৌদ্ধ 

 

১৮। সালাম শচৌু রী তাঁর রাজত্বকায়ল শহন্দু সমায়জ শকৌলীন্য প্রথা চালু কয়রন। সালাম শচৌু রীর সায়থ 

শনয়চর শকান শসন রাজার শমল আয়ছ? 

ক) শহমন্ত শসন খ) সামন্ত শসন গ) বল্লাল শসন ঘ) লক্ষ্মন শসন 

 

১৯। স্পাট কা শকমন রাষ্ট্র শছল? 

ক) সামশরক রাষ্ট্র    খ) গ তাশেক রাষ্ট্র  

গ) রাজতাশেক রাষ্ট্র  ঘ) প্রজাতাশেক রাষ্ট্র 

  

২০। িিাাংক শকান ধয়ম কর অনুসারী শছয়লন?                                        

ক) শহন্দু খ) শবৌদ্ধ গ) শিব  ঘ) শজন  

 

২১। কার আময়ল বাাংলায় শবৌদ্ধ ধম ক শবশি প্রসার লাভ্ কয়র?  

ক) শগাপাল খ) ধম কপাল গ) প্রথম মহীপাল ঘ) রামপাল  

 

২২। এ পয কন্ত শমাট কতটি চয কাপদ পাওয়া শগয়য়য়ছ?                   

ক) ৪৬ টি খ) ৪৭ টি গ) ৪৮ টি ঘ) ৪৯ টি   

 

২৩। শমিরীয়দর অবদান শবশি শছল-                                

ক) সাশহয়তয খ) ধয়ম ক গ) দি কয়ন ঘ) স্থাপয়তয    

 

শনয়চর উদ্দীপকটি পয়ড় ২৪ ও ২৫ নাং প্রয়শ্নর উত্তর দাও। 

জশহরুল পুকুর পায়ড় দাঁশড়য়য় এক জাদুকয়রর জাদু শখলা শদখশছল। জাদুকর একটি শছাট আাংটি শথয়ক ২০ 

গজ লম্বা একটি সুক্ষ্ম কাপড় শবর কয়র আনয়লন।   

২৪। অনুয়েয়দ বশ কত কাপয়ড়র সায়থ প্রাচীন বাাংলার শকান কাপয়ড়র তুলনা করা যায়? 

ক) জামদানী   খ) কাতান   গ) শরিম   ঘ) মসশলন 

  

২৫। উক্ত কাপড় প্রাচীন বাাংলায় বয়য় এয়নশছল-  

i) অথ ক  ii) খ্যাশত  iii) সুনাম    

শনয়চর শকানটি সঠিক?                               

ক) i ও ii   খ) i ও iii   গ) ii ও iii   ঘ) i,ii ও iii 

 

 

 

 


