রাজশাহী সরকারর মডেল স্কুল এন্ড কডলজ
হযান্ডড াট
শ্রেণীীঃ বম ও দশম
রবষয়ীঃ বাাংলাডদডশর ইরিহাস ও রবশ্বসভ্যিা
অধ্যায়ীঃ পঞ্চম (প্রাচী বাাংলার সামারজক, অর্ থন রিক ও সাাংস্কৃরিক ইরিহাস)
জ্ঞা মূলক প্রশ্ন ও উত্তর
প্রীঃ আর্ থডদর আগমড র পূডব থ প্রাচী বাাংলার শ্রগাত্রভুক্ত সমাডজর াম কী রিল?
উীঃ ‘শ্রকৌম’ সমাজ
প্রীঃ আর্ থ (রহন্দু) সমাডজ কয়টি বণ থ বা শ্রেণী রিল?
উঃ ৪ টি; যথা- ক) ব্রাহ্মণ খ) ক্ষত্রিয় গ) বৈশ্য ও ঘ) শূদ্র
প্রঃ ব্রাহ্মণদের পেশা কী ত্রিল?
উঃ অধ্যােনা ও পূজা-আর্ চনা করা
প্রঃ ক্ষত্রিয়দের পেশা কী ত্রিল?
উঃ যুদ্ধ করা
প্রঃ বৈশ্যদের পেশা কী ত্রিল?
উঃ ব্যৈসা-ৈাত্রণজয
প্রঃ শূদ্রদের পেশা কী ত্রিল?
উঃ সাধারণত যারা কাত্রয়ক শ্রম করত তারা ত্রিল এই পশ্রণীর অন্তর্ভচক্ত; পযমনঃ কৃষক-শ্রত্রমক পশ্রণীর পলাক ত্রিল এই পশ্রণীর
প্রঃ মৃত স্বামীর সাডর্ একই রচিায় স্ত্রীডক পুরিডয় মারার প্রর্ার াম কী?
উঃ ‘সতীোহ’ প্রথা
প্রঃ প্রার্ীন ৈাাংলার মানুদষর যাতায়াদতর প্রধান মাধ্যম কী ত্রিল?
উঃ পনৌকা ও গরুর গাড়ী
প্রঃ প্রার্ীন ৈাাংলার অথ চনীত্রত মূলতঃ ত্রকদসর উের ত্রনর্চরশীল ত্রিল?
উঃ ‘কৃত্রষ’র উের
প্রীঃ প্রাচী বাাংলার ভূরম ব্যবস্থায় কি প্রকাডরর ভূরম রিল?
উীঃ ৩ প্রকার; র্র্া- ক) বাস্তু ) শ্র্ত্র ও গ) র ল
প্রীঃ ‘বাস্তু’ শ্রকা প্রকার জরমডক বলা হয়?
উীঃ পয জত্রম ঘর-ৈাত্রড় বতত্ররর জন্য উেযুক্ত ত্রিল তাদক ‘ৈাস্তু’ জত্রম ৈলা হয়
প্রঃ ‘পক্ষি’ ৈলা হয় পকান প্রকার জত্রমদক?
উঃ পয সকল জত্রম উৈ চর ও র্াষাৈাদের জন্য উেযুক্ত পস সকল জত্রমদক ৈলা হয় ‘পক্ষি’
প্রঃ ‘ত্রখল’ ৈলদত পকান প্রকার জত্রম পৈাঝায়?
উঃ পয সকল জত্রম েত্রতত ৈা র্াষাৈাদের অনুেযুক্ত পস সকল জত্রমদক ৈলা হয় ‘ত্রখল’
প্রীঃ প্রাচী বাাংলায় রকডসর বারা জরম মাপা হি?
উীঃ ‘ ল’ বারা
প্রীঃ প্রাচী কাডল বাাংলার রশল্পগুডলার মডধ্য সবডচডয় প্ররসদ্ধ রিল শ্রকা রশল্প?
উীঃ বস্ত্র রশল্প
প্রীঃ শ্রকা বস্ত্রটির াম-োক রিল রবশ্বডজািা?
উীঃ ‘মসরল ’ কাপডির

জ্ঞা মূলক প্রশ্ন ও উত্তর
প্রীঃ ফা-রহডয় ও রহউডয় সাাং শ্রকা শ্রদডশর পররব্রাজক বা পর্ থটক?
উীঃ উভ্ডয়ই চী শ্রদডশর
প্রীঃ প্রাচী বাাংলায় শ্রবৌদ্ধডদর মৃিডদহ পুডুঁ ি রা ার জন্য উঁচু স্থা ডক কী বলা হয়?
উীঃ স্তুপ
প্রীঃ বাাংলাডদডশর সবডচডয় প্রাচী স্তুপ শ্রকা টি?
উীঃ ঢাকা শ্রজলার আশরাফপুর গ্রাডম অবরস্থি রাজা শ্রদব িডগর স্তুপ (এটি শ্রব্রাঞ্জ র রমথি)
প্রীঃ রাজা ধমথপাল র রমথি শ্রবৌদ্ধ রবহারগুডলার াম রল ?
উীঃ পাহািপুর বা শ্রসামপুর রবহার, রবক্রমশীল রবহার এবাং ওদন্তপুর রবহার
প্রীঃ শালব রবহার শ্রকার্ায় অবরস্থি?
উীঃ কুরমল্লার ময় ামরিডি
প্রীঃ উয়ারী-বডটশ্বর প্রত্নস্থলটি শ্রকার্ায় অবরস্থি?
উীঃ ররসাংদী শ্রজলায়
প্রীঃ প্রাচী বাাংলায় রবশ্বরবখ্যাি শ্রবৌদ্ধ ধমথ প্রচারডকর াম কী?
উীঃ অিীশ দীপাংকর
প্রীঃ অিীশ দীপাংকর শ্রকার্ায় জন্মগ্রহণ কডর ?
উীঃ রবক্রমপুর (বিথমা মুন্সীগঞ্জ শ্রজলা)
প্রীঃ ‘অষ্টসাহরিকা প্রজ্ঞাপাররমিা’ কী?
উীঃ রাজা রামপাডলর আমডল ররচি পুরুঁ র্রচত্র
প্রীঃ ‘ব্রহ্মডদশ’ বলডি বিথমাড শ্রকা শ্রদশডক শ্রবাঝায়?
উীঃ ‘মায়া মার’ শ্রক
প্রীঃ ‘শ্যামডদশ’ বলডি বিথমাড শ্রকা শ্রদশডক শ্রবাঝায়?
উীঃ ‘র্াইল্যান্ড’ শ্রক
প্রীঃ আর্ থডদর ভ্াষার াম কী?
উীঃ ‘ববরদক’ ভ্াষা
প্রীঃ বাাংলা সারহডিযর প্রাচী িম র দশথ কী?
উীঃ চর্ থাপদ
প্রীঃ চর্ থাপদ শ্রকার্ায় শ্রর্ডক আরবষ্কৃি হয়?
উীঃ শ্র পাল শ্রর্ডক
প্রীঃ চর্ থাপদ শ্র পাল শ্রর্ডক সাংগ্রহ কডর র ডয় আডস শ্রক?
উীঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
প্রীঃ চর্ থাপডদর শ্রমাট কয়টি পদ পাওয়া র্ায়?
উীঃ ৪৭ টি
প্রীঃ বজ ধডমথর প্রবিথক শ্রক?
উীঃ বধ থমা মহাবীর
প্রীঃ শ্রবৌদ্ধ ধডমথর প্রবিথক শ্রক?
উীঃ শ্রগৌিম বুদ্ধ বা বুদ্ধডদব
প্রীঃ শ্রকা শাসডকর সময় বাাংলায় শ্রবৌদ্ধ ধমথ প্রসার লাভ্ কডর?
উীঃ শ্রমৌর্ থ সম্রাট অডশাডকর সময়
প্রীঃ কুরমল্লার ময় ামরিডি অবরস্থি শালব রবহাডরর র মথািা শ্রক?
উীঃ শ্রীভ্বডদব

অনুধাব মূলক ও উচ্চির দ্িামূলক প্রশ্ন ও উত্তর
প্রীঃ প্রাচী বাাংলার জারিডভ্দ প্রর্া সম্পডকথ সাংড্ডপ আডলাকপাি কর।
উীঃ র ডচ একটি িডকর সাহাডে প্রাচী বাাংলার ির্া আর্ থসমাডজর চারটি বডণ থর াম ও িাডদর শ্রপশা তুডল ধরা হলীঃ

ক্ররমক াং

বডণ থর াম

০১
০২
০৩
০৪

ব্রাহ্মণ
্রত্রয়
ববশ্য
শুদ্র

শ্রপশার াম
অধ্যােনা ও পূজা-আর্ চনা করা
যুদ্ধ করা
ব্যৈসা-ৈাত্রণজয
সাধারণত যারা কাত্রয়ক শ্রম করত তারা ত্রিল এই পশ্রণীর অন্তর্ভচক্ত;
পযমনঃ কৃষক-শ্রত্রমক পশ্রণীর পলাক ত্রিল এই পশ্রণীর

এ সমাডজ জন্মগিভ্াডবই শ্রপশা র ধ থাররি হি। অর্ থাৎ এ াড শ্রপশার স্বাধী িা রিল া।
শ্রপশা বািাইডয়র শ্র্ডত্র শ্রর্াগ্যিাও এ াড অকার্ থকর রিল।
প্রীঃ প্রাচী বাাংলার মানুডষর সামারজক জীব সম্পডকথ সাংড্ডপ আডলাকপাি কর।
উীঃ র ডচ প্রাচী বাাংলার মানুডষর শ্রপাশাক-পররডেদ, অলাংকার, বাদ্যর্ন্ত্র ও শ্র লাধুলার একটি িারলকা/িক প্রস্তুি করা হলীঃ
ক্ররমক াং
০১

রবরভ্ন্ন রদক
শ্রপাশাক-পররডেদ

০২

অলাংকার

০৩
০৪

বাদ্যর্ন্ত্র
শ্র লাধুলা

০৫

উৎসব

উপাদাড র াম
মরহলা
শারি, ওি া
পুরুষ
ধূরি, চাদর
কাড কুন্ডল, গলায় হার, আাংগুডল আাংটি, হাডি
বালা ও পাডয় মল পররধা করি
[পুরুষ এবাং মরহলারা উভ্ডয়ই অলাংকার পরি]
বীণা, বোঁরশ, মৃদঙ্গ, ঢাক, শ্রঢাল, শ্র াল, করিাল
পুরুষ
পাশা, দাবা, কুরি, রশকার, ব্যায়াম,
শ্র ৌকাবাইচ ইিযারদ
মরহলা
উদ্যা রচ া, জলক্রীিা
ভ্াইডফোঁটা, বান্ন, রর্র্াত্রা, অষ্টমী স্না , শ্রহারল,
জন্মাষ্টমী, দশহরা, গঙ্গাস্না প্রভৃরি

মন্তব্য
শারি শ্রগািালী পর্ থন্ত শ্রপৌুঁিাি
ধূরি হাটু পর্ থন্ত মালডকাচ রদডয় পরি
মরহলারা শ্র োঁপা বোঁধি
পুরুষরা কোঁধ পর্ থন্ত বাবরর চুল রা ি

প্রীঃ প্রাচী বাাংলার শ্র ৌ ও সমুদ্র বন্দর গুডলার াম রল ?
উীঃ ব্যাবরশকা, শ্রকাটীবষ থ, পুন্ড্রবধ থ , িাম্ররলপ্ত, কণ থসুবণ থ ও সপ্তগ্রাম
প্রীঃ প্রাচী বাাংলার ব্যবসা-বারণজয জলপডর্ ও স্থলপডর্ শ্রর্ সকল শ্রদডশর সাডর্ চলি িাডদর একটি িারলকা/িক বিরর কর?
উীঃ প্রাচী বাাংলার ব্যবসা-বারণজয জলপডর্ ও স্থলপডর্ শ্রর্ সকল শ্রদডশর সাডর্ চলি িাডদর একটি িারলকা বিরর কর হলীঃ
ক্ররমক াং
পডর্র াম
স্থাড র/ডদডশর াম
০১
জলপর্
রসাংহল, চম্পা, কডবাজ, র্ববীপ, মালয়, শ্যাম, সুমাত্রা, চী প্রভৃরি
০২
স্থলপর্
চী , শ্র পাল, ভুটা , রিব্বি, মধ্য এরশয়া প্রভৃরি
প্রীঃ প্রাচী বাাংলার ধমীয় অবস্থা সম্পডকথ সাংড্ডপ আডলাকপাি কর।
উীঃ প্রাচী বাাংলার ধমীয় অবস্থা সম্পডকথ সাংড্ডপ আডলাকপাি করা হলীঃ
ক্ররমক াং
রাজবাংডশর াম
উক্ত রাজবাংডশর রাজাডদর পারলি ধমথ
০১
শ্রমৌর্ থ
প্রর্ডম ববরদক পডর শ্রবৌদ্ধ
০২
গুপ্ত
ব্রাহ্মণ্য
০৩
শশাাংক
বশব
০৪
পাল
শ্রবৌদ্ধ
০৫
দর্ণ-পূব থ বাাংলার
শ্রবৌদ্ধ
স্বাধী রাজযসমূহ
০৬
শ্রস
রহন্দু

মন্তব্য
অডশাডকর সময় শ্রর্ডক শ্রবৌদ্ধ

এসব রাজবাংডশর অরধকাাংশ
রাজাই শ্রবৌদ্ধ ধমথালবী রিডল

