
বিবিএটিবি সু্কল এন্ড কললজ 

                            প্রথম বিলেষ প্রস্তুবিমূলক আ্যিাইনলমন্ট 

                                              শ্রেণি-দশম 

বিষয়- িাাংলালেলের ইবিহাি ও বিশ্ব িভ্যিা 

িময়-২.৩০ বমবনি                                                         িূর্ ণমান-৭০ 

বনলের প্রশ্নগুললার উত্তর োওঃ 

১। ফারবেন ইবিহাি িই িলে িার ননাি খািায় বকছু িথ্য বলবিিদ্ধ কলর রালখন। িার নলখা 

িথ্যগুললা হললা: 

           বিাংহািন আ্লরাহর্-৬০৬ বি. 

         রাজধানী- কর্ ণিুির্ ণ 

        রাজযজয়- েন্ডভু্ক্তি, উৎকল, কলগাে,মগধ, িানারিী। 

ক) ধম ণিাল কিটি বেক্ষালকন্দ্র প্রবিষ্ঠা কলরন?                                                              ১ 

খ) স্বাধীন নগৌে রালজযর িবরেয় োও।                                                                           ২ 

গ) উদ্দীিলক ফারবেলনর উলেখ করা িথ্যগুললা প্রােীন িাাংলার নকান রাজার নক্ষলে 

প্রল াজয? িযাখযা কর।                                                                                                 ৩ 

ঘ) “িার ননিৃলেই িাাংলা িি ণগ্রথ্ম উত্তর ভ্ারিীয় রাজনীবিলি বলপ্ত হওয়ার ক্ষমিা ও িল 

িঞ্চয় কলর”-কথ্াটি বিলেষর্ কর।                                                                                 ৪ 

২। িাথথ্  িার িািার িালথ্ ঢাকার বভ্লটাবরয়া িালকণ নিোলি  ায়। িাকণটি িার ভ্াললা 

লালগ। িার িািা িালক িললন ন , এখালন অলনক েবহলের লাে একিময় ঝুবললয় রাখা 

হলয়বছল। এ কথ্া শুলন নছাট্ট িাথথ্র মন খারাি হলয়  ায়। 

ক) িগভ্লগর রে নঘাষর্া কলরন নক?                                                                           ১ 

খ) িগভ্লগর প্রোিবনক কারর্ িযাখযা কর।                                                                  ২ 

গ) উদ্দীিলকর িাথথ্র িািা নকান ঐবিহাবিক ঘিনার প্রবি ইবগি  কলরন? বনরুির্ কর।৩ 

ঘ) উি ঐবিহাবিক ঘিনার প্রকৃবি নকমন বছল? বিলেষর্ কর।                                      ৪ 

৩।         আ্মার ভ্াইলয়র রলি রাঙালনা 

              একুলে নফব্রুয়াবর, আ্বম বক ভু্বললি িাবর ?  

             নছলল হারা েি মালয়র অশ্রু গো-এ নফব্রুয়াবর 

              আ্বম বক ভু্বললি িাবর।” 

ক) আ্ওয়ামী মুবিলম লীলগর প্রবিষ্ঠাকালীন িভ্ািবি নক বছললন?                                 ১ 

খ) ভ্াষা আ্লদাললনর িালথ্ িমুদু্দন মজবলে জবেি কীভ্ালি?                                      ২ 

গ) উদ্দীিলকর লাইনগুললা নকান আ্লদাললনর স্মবৃি মলন কবরলয় নেয়, িার েূোন্ত 

ি ণালয়র িযাখযা কর।                                                                                                   ৩ 

ঘ) উি লাইনগুললার িালথ্ িাংবেষ্ট আ্লদাললনর িাৎি ণ িযািক-উক্তিটির িিলক্ষ  ুক্তি 

োও।                                                                                                                          ৪ 

৪। িিুয়াখালী িরকাবর িাবলকা উচ্চ বিেযাললয়র ৯ম নেবর্র ছােীরা ও িছর বেক্ষা িফলর 

িগুোর মহাস্থান গে বগলয়বছল? মহাস্থান গে হললা প্রােীন িভ্যিার বনেে ণন। প্রধান 

বেক্ষক িলললন, “আ্গামী িছর আ্মরা বিলললির ো িাগান ও েট্টগ্রালমর িাহাে নেখলি 

 াি।” 

ক) িি ণপ্রথ্ম নগৌলের উলেখ  নেখা  ায় কার গ্রলে?                                                        ১ 

খ) িাম্রবলপ্ত এলাকার ির্ ণনা োও।                                                                                 ২ 

গ) িিুয়াখালী িরকাবর িাবলকা বিেযাললয়র ছােীরা ন  জনিলে বেক্ষা িফলর বগলয়বছল 

িার িযাখযা োও।                                                                                                         ৩ 

ঘ) িুবম বক মলন কর,আ্গামী িছর ছােীরা প্রােীন হবরলকল অঞ্চলল িফলর  ালি? উত্তলর 

িিলক্ষ  ুক্তি োও।                                                                                                        ৪ 

৫।  বমেরীয় িভ্যিার প্রায় কাছাকাবছ িমলয় ভ্ারিিলষ ণ গলে ওলে বিনু্ধ িভ্যিা। নীলনেলক 

নকন্দ্র কলর বমেরীয় িভ্যিা গলে ওলে। বমের নালমর িালথ্ জবেলয় আ্লছ বিোবমড। 

এছাো স্থািিয, ভ্াস্ক ণ এিাং বেেকলায়ও রলয়লছ িালের বিস্ময়কর অিোন। িলি প্রােীন 

িভ্যিায় বমেরীয়লের বেন্তালেিনার িিবকছুর মূলল কাজ কলরলছ ধম ণলেিনা। 

ক) বিনু্ধ িভ্যিার প্রধান েুটি নগরীর নাম কী?                                                              ১ 

খ) নীলনে বমেলরর উন্নবিলি কীভ্ালি িহায়িা কলরবছল? িযাখযা কর।                           ২ 

গ) িটেক িবরকবিি নগর উন্নয়লন বিনু্ধ িভ্যিার নগর িবরকিনা নথ্লক কী বেক্ষা লাভ্ 

করা  ায়?                                                                                                                  ৩ 

ঘ)  ধম ণলেিনা প্রােীন বমেরীয়লের আ্জও স্মরর্ীয় কলর নরলখলছ- উক্তিটির  থ্াথ্ ণিা 

বনরূির্ কর।                                                                                                             ৪ 

৬। আ্বনকা একটি প্রােীন  িভ্যিার েুটি বিখযাি গ্রে ‘ইবলয়ড’ ও  ‘ওবডবি’ িাে কলর। 

নািযরেনাও এ িভ্যিার অনযিম বিবেষ্টয। নি জানলি িালর ন , েে ণনোলে ও এই িভ্যিায় 

অলনক অিোন রলয়লছ। 

ক) প্রাক-ক্লাবিকযাল বগ্রক িভ্যিালক কয় ভ্ালগ ভ্াগ করা হয়?                                       ১ 

খ) বগ্রক িভ্যিার নভ্ৌগবলক অিস্থা িযাখযা কর।                                                             ২ 

গ) উদ্দীিলকর উলেবখি িভ্যিা িাবহিযলক্ষলে ন  অিোন নরলখলছ িা িযাখযা কর।        ৩ 

ঘ) আ্বনকা িার িািার কালছ  া নজলনলছ িার  থ্াথ্ ণিা বিলেষর্ কর।                              ৪ 

৭। িজল িার  মামার িালথ্ জািীয় গর্গ্রোগালর  ায়।  নিখালন নি বিবভ্ন্ন িইিে িলে। 

িজল বিজ্ঞালনর ছাে হললও ইবিহালির িই িার ভ্াললা লালগ। নি বিবভ্ন্ন উৎি নথ্লক 

ইবিহালির িইিে িাংগ্রহ কলর িলে। িজললর িািা িালক িলললন, শুধু এিি িই িলে 

িময় নষ্ট করছ নকন?  

ক) ইবিহালির জনক নক ?                                                                                         ১ 



খ) অবলবখি উিাোন িললি কী নিাঝায় ?                                                                   ২ 

গ) িজল জািীয় গর্গ্রোগালর ইবিহালির নকান ধরলনর উিাোন নেখলি িায়? িযাখযা 

কর।                                                                                                                     ৩ 

ঘ) িুবম বক িজললর িািার মানবিকিার িালথ্ একমি?  ুক্তি োও।                           ৪ 

িাংবক্ষপ্ত প্রলশ্নর উত্তর  োওঃ 

িময়-৩০ বমবনি                                                                                       িরূ্ ণমান-৩০ 

১। ইবিহালির উিাোনলক কয় ভ্ালগ ভ্াগ করা  ায়?  

২। মানিিমাজ িভ্যিার অগ্রগবির িলগ িলগ কী নলখা হলে?  

৩।বলবখি ইবিহালির িয়ি কি?  

৪। ইবিহাি িম্পলকণ ড. রলমেেন্দ্র মজমুোর কী িলললছন?  

৫। ইবিহাি িম্পলকণ ফন র যাাংলক কী িলললছন?  

৬। ইবিহাি িাে কীভ্ালি মানুষলক অনুপ্রাবর্ি কলর?  

৭। নকান  ুগ নেষ হলল মানুষ কৃবষকাজ কলর?  

৮। বমেলরর মাটির রাং কী?  

৯। ফারাওরা বনলজলের নকান নেিিার িাংেধর মলন করি?  

১০। বিনু্ধিািীলের মলধয নকান িূজা খুি জনবপ্রয় বছল?  

১১। নহললবনবিক  িাংসৃ্কবি গলে ওলে কালক নকন্দ্র কলর?  

১২।স্পািণানলের বেক্ষািযিস্থার মূল উলদ্দেয কী বছল?  

১৩। এলথ্লে েূোন্ত গর্িন্ত্র প্রবিষ্ঠা হয় কার িমলয়?  

১৪। বগ্রলির নেষ্ঠ নািযকার নক?  

১৫। নরাম নগরীর প্রবিষ্ঠািা নক?  

১৬। বমেরীয়রা মিৃলেহলক মবম করি নকন?  

১৭। বমেরীয়রা বিরাবমড বিবর কলরবছল নকন?  

১৮। বমেলর বিজ্ঞানচ্চণা হলিা নকন?  

১৯। নরামান িভ্যিা কি িছর স্থায়ী বছল?  

২০। িে কামিা নকাথ্ায় অিবস্থি?  

২১। িপ্তম েিলকর ির িাাংলায় কিটি  জনিে বছল?  

২২। কারা িুন্ড্র জনিে গলে িুললবছল?  

২৩। নিন িাংলের অিিান ঘলি নকান েিলক ?  

২৪। িাল িাংলের প্রবিষ্ঠা কলরন নক ?  

২৫। ভ্াষা আ্লদাললনর প্রথ্ম িাংগেন নকানটি?  

২৬।‘মহারাজাবধরাজ’ কার উিাবধ বছল?  

২৭। ১৯২০ িালল নক অিহল াগ আ্লদাললনর ডাক নেন?  

২৮। ‘স্বেবিললাি, নীবি নক প্রলয়াগ কলরন?  

২৯। কার ডালক ভ্ারি ছাে আ্লদাললন জনগর্ ঝঁবিলয় িলে?  

৩০। ‘নাইি’ উিাবধ িজণন কলরন নক?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


