
 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিস্টিউি (হাই সু্কল) 
স্টিষয় - ইস্টিহাস  

শ্রশ্রস্টি -ষষ্ঠ  
ষষ্ঠ  অধ্যায় - সাম্রাজ্য স্টিস্তার ও শাসন 

আনুমাস্টনক স্টিিপূিব ষষ্ঠ শিক শ্রেকক স্টিিীয় সপ্তম শিককর প্রেম ভাগ 
  একক- প্রেম শ্রেকক অকশাককর ধ্ম্ম পর্বন্ত 

 

 
 

 

 

আকলাচ্য স্টিষকয়র সকে সম্পস্টকবি গুরুত্বপূিব িেয গুস্টল হল: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সাম্রাজ্যঃ- একজ্ন শস্টিশালী রাজ্িাস্টিক শাসককর অধ্ীকন একাস্টধ্ক রাজ্য স্টনকয় গস্টিি স্টিসৃ্তি ভূখণ্ডকক 

সাম্রাজ্য িকল। সাম্রাকজ্যর শাসককক িকল সম্রাি এিং সাম্রাকজ্যর মস্টহলা শাসককক িকল সম্রাজ্ঞী। 

ভারিীয় উপমহাকেকশ আকলকজ্ান্ডাকরর অস্টভর্ান 

 স্টিকসর মযাস্টসডন রাকজ্যর শাসক স্টিিীয় স্টিস্টলকপর পুত্র স্টিকলন আকলকজ্ান্ডার। 
 আনুমাস্টনক ৩২৭ স্টিিপূিবাব্দ নাগাে স্টহনু্দকুশ পিবি শ্রিস্টরকয় স্টিস্টন ভারকি একস শ্রপৌঁিান। 
 আনুমাস্টনক ৩২৬ স্টিিপূিবাকব্দ আকলকজ্ান্ডার স্টিলাম ও শ্রচ্নাি নেীর সেমস্থকল অিস্টস্থি রাজ্া 

পুরুর রাজ্য আক্রমি ককরন। অসীম সাহস্টসকিা ও িীরকত্বর সকে রু্দ্ধ ককরও পুরুরাজ্ 

আকলকজ্ান্ডাকরর কাকি শ্রহকর র্ান। পুরুর িীরকত্ব মুগ্ধ হকয় অপূিব স্টিচ্ক্ষিিার পস্টরচ্য় স্টেকয় 

আকলকজ্ান্ডার রাজ্া পুরুকক িাাঁর রাজ্য স্টিস্টরকয় শ্রেন। 
 আনুমাস্টনক ৩২৫ স্টিিপূিবাকব্দ রি-ক্লান্ত শ্রসনািাস্টহনী স্টনকয় শ্রেকশ শ্রিরার পকে িযাস্টিলন শহকর মাত্র 

ককয়ক স্টেকনর জ্বকর আকলকজ্ান্ডাকরর মৃিুয হয় ৩২৩ স্টিিপূিবাকব্দ। আকলকজ্ান্ডাকরর ভারি 

অস্টভর্াকনর িকল পাঞ্জাি ও উত্তর পস্টিম ভারকির স্টিস্টভন্ন রাকজ্যর ক্ষমিা অকনক ককম র্ায়। িকল 

চ্ন্দ্রগুপ্ত শ্রমৌকর্বর পকক্ষ শ্রসই রাজ্যগুকলাকক পরাস্টজ্ি করা খুি সহজ্ হয়। শ্রমৌর্ব সাম্রাকজ্যর উত্থাকনর 

পে প্রশস্ত হয়। 

 

আকগর অধ্যাকয় শ্রিামরা শ্রষাড়শ মহাজ্নপকের মকধ্য মগকধ্র শস্টিশালী হকয় ওিার কো শ্রজ্কনকিা। 
পরিিবীকাকল চ্িুেব শিকক এই মগধ্কক শ্রকন্দ্র ককরই গকড় ওকি প্রাচ্ীন ভারকির প্রেম সাম্রাজ্য- শ্রমৌর্ব 

সাম্রাজ্য।  আজ্কক শ্রিামরা এই শ্রমৌর্ব সাম্রাকজ্যর উত্থান, স্টিস্তার, সম্রািকের রাজ্ত্বকাল এিং শাসন িযিস্থা 

সম্বকে জ্ানকি। 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চ্ন্দ্রগুপ্ত শ্রমৌর্ব 

আকলকজ্ান্ডাকরর ভারি অস্টভর্াকনর সময় মগকধ্র স্টসংহাসকন স্টিকলন 

নন্দ রাজ্ারা। চ্ন্দ্রগুপ্ত শ্রমৌর্ব, চ্ািকয নামক পস্টন্ডকির সাহাকর্য শ্রশষ 

নন্দ রাজ্া ধ্ননন্দকক পরাস্টজ্ি ককর মগকধ্র স্টসংহাসকন িকসন। স্টসেু 

উপিযকার অস্টধ্কার স্টনকয় স্টিক শ্রসনাপস্টি শ্রসলুকাস স্টনককিকরর সকে 

চ্ন্দ্রগুপ্ত শ্রমৌকর্বর রু্দ্ধ হয়। এই রু্কদ্ধ শ্রসলুকাস চ্ন্দ্রগুপ্ত শ্রমৌকর্বর কাকি 

শ্রহকর র্ান। উভকয়র মকধ্য সস্টে হয়। শ্রসলুকাস চ্ন্দ্রগুপ্ত শ্রমৌকর্বর সভায় 

শ্রমগাস্টস্থস্টনসকক িার েূি স্টহকসকি পািান। এইভাকি চ্ন্দ্রগুপ্ত শ্রমৌর্ব 

ভারকির শ্রমৌর্ব সাম্রাকজ্যর প্রস্টিষ্ঠা ককরন। পািস্টলপুত্র স্টিল িাাঁর 

রাজ্ধ্ানী। 

শ্রমৌর্ব রু্গ সম্পককব উকেখকর্াগয ঐস্টিহাস্টসক উপাোন - 

 শ্রমগাস্টস্থস্টনস রস্টচ্ি ইস্টন্ডকা  

 শ্রকৌস্টিলয রস্টচ্ি অেবশাস্ত্র 

শ্রমৌর্ব সম্রাি অকশাক 

স্টিনু্দসাকরর পুত্র অকশাক স্টসংহাসকন আকরাহকির ককয়ক িির িাকে 

কস্টলে জ্য় ককরন। এই রু্কদ্ধ অকনক মানুকষর মৃিুয হয়।  িকল 

অনুিপ্ত অকশাক কস্টলে রু্কদ্ধর পর শ্রিৌদ্ধ সন্নযাসী উপগুকপ্তর কাকি 

শ্রিৌদ্ধ ধ্কমব েীস্টক্ষি হন। স্টিস্টন রু্দ্ধনীস্টি িযাগ ককর ধ্ম্ম নীস্টি িহি 

ককরন ও িাাঁর সাম্রাজ্যকক ঐকযিদ্ধ ককরন।  

অকশাককর ধ্কম্ম মূলি কিগুস্টল সামাস্টজ্ক ও ননস্টিক আচ্রকির ওপর 

শ্রজ্ার শ্রেত্তয়া হয়। এর মূলকো হকলা অস্টহংসা, (প্রািী হিযা িে করার 

উপর শ্রজ্ার শ্রেত্তয়া হয়) েয়া, োন, সিয কো িলা, এিং গুরুজ্নকের 

মানয করা। অকশাক স্টনকজ্কক প্রজ্াকের স্টপিা এিং প্রজ্াকের স্টনকজ্র 

সন্তান িকল মকন ককর িাকের প্রস্টি কিবিয পালন করকিন। 

উকেখকর্াগয শ্রমৌর্ব সম্রািকের রাজ্ত্বকাল 

চ্ন্দ্রগুপ্ত শ্রমৌর্ব 
 (স্টিিপূিব ৩২৪ শ্রেকক ৩০০ স্টিিপূিবাব্দ)  

 
স্টিনু্দসার 

 (স্টিিপূিব ৩০০ শ্রেকক ২৭৩ স্টিিপূিবাব্দ) 
 

অকশাক 
   (স্টিিপূিব ২৭৩ শ্রেকক ২৩২ স্টিিপূিবাব্দ) 

  
িৃহদ্রে  

   (স্টিিপূিব ১৮৭ শ্রেকক ১৮৫ স্টিিপূিবাব্দ) 



 

শ্রমৌর্ব শাসন িযিস্থা 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শ্রকন্দ্রীয় 
শাসন িযিস্থা 

রাজ্া 

মস্টিপস্টরষে 
অমািয, সস্টচ্ি িা 
মিী, অধ্যক্ষ,  
প্রস্টিকিেক, 
পুকরাস্টহি,  

েুগবপাল  প্রভৃস্টি 

প্রাকেস্টশক 

শাসন 

িযিস্থা 

নগর প্রশাসন 

৩০ জ্ন সেসয 

স্টিস্টশষ্ট পস্টরষে, 

পাাঁচ্জ্ন ককর 

সেসয স্টনকয় 

িয়স্টি সস্টমস্টিকি 

স্টিভি 

আইন ও 

স্টিচ্ার িযিস্থা 

প্রধ্ান- সম্রাি, 

অপরাধ্ীকের 

ককিার েণ্ড 

শ্রেওয়া হকিা 

ভূস্টম রাজ্স্ব 

িযিস্থা 

িসকলর ১/৬ 

ভাগ এিং 

িস্টল ও ভাগ 

নামক রাজ্স্ব 

শ্রসনািাস্টহনী ও গুপ্তচ্র স্টিভাগ 

(পোস্টিক, অশ্বাকরাহী,  

রিহস্টস্ত ও শ্রনৌ িাস্টহনী) 

অকশাককর সংকর্াজ্ন    

মহামাত্র, ধ্মবমহামাত্র, 

প্রভৃস্টি কমবচ্ারী স্টনকয়াগ। 
িৃক্ষকরাপি, কূপ খনন, 

সরাইখানা, সড়ক স্টনমবাি 

প্রভৃস্টি জ্নকলযািমূলক 

সংস্কার সাধ্ন 

 

প্রাচ্য উত্তরাপে অিন্তী েস্টক্ষিাপে কস্টলে 

প্রাকেস্টশক শাসনকিবা 

আহর িা শ্রজ্লা 

শাসনিযিস্থা (সমাহিবা) 

িাম শাসনিযিস্থা 

(িাস্টমক) 



 

WORKSHEET 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অস্টি সংস্টক্ষপ্ত উত্তর স্টভস্টত্তক প্রশ্নািলী।  
১) একস্টি িা েুস্টি শকব্দ উত্তর োও।       (প্রস্টি প্রকশ্নর মান ১) 
১.১। আকলকজ্ান্ডার ককি ভারি অস্টভর্ান ককরন? 
১.২। স্টসেু উপিযকার েখল স্টনকয় িীককের সকে _______এর সংঘাি িাকধ্।(শূনযস্থান পূরি ককরা) 
১.৩। আকলকজ্ান্ডাকরর শ্রসনাপস্টি ______ এর সকে চ্ন্দ্রগুপ্ত শ্রমৌকর্বর সস্টে হয়। (শূনযস্থান পূরি ককরা) 
১.৪। শ্রক ককি মগকধ্ শ্রমৌর্ব িংকশর প্রস্টিষ্ঠা ককরন? 
১.৫। চ্ন্দ্রগুপ্ত শ্রমৌকর্বর রাজ্ধ্ানীর নাম স্টক স্টিল? 
১.৬। অেবশাস্ত্র শ্রক রচ্না ককরন? 
১.৭। শ্রমগাস্টস্থস্টনকসর শ্রলখা ভারি সম্পস্টকবি িন্থস্টির নাম স্টক?  
১.৮। স্টিনু্দসার শ্রক স্টিকলন? 
১.৯। শ্রমৌর্ব িংকশর সিবকশ্রষ্ঠ রাজ্া শ্রক স্টিকলন? 
১.১০।অকশাককর জ্ীিকনর শ্রশষ রু্দ্ধ শ্রকানস্টি? 
 
 
 

সংস্টক্ষপ্ত উত্তর স্টভস্টত্তক প্রশ্নািলী। 
২) েু-স্টিনস্টি িাককয উত্তর োও।      (প্রস্টিস্টি প্রকশ্নর মান ২) 
২.১। ককি, স্টকভাকি আকলকজ্ান্ডাকরর মৃিুয হয়? 
২.২। প্রাচ্ীন ভারকির ইস্টিহাকসর উপাোন রূকপ অেবশাকস্ত্রর গুরুত্ব স্টক? 
উত্তরঃ চ্ন্দ্রগুপ্ত শ্রমৌকর্বর প্রধ্ানমিী শ্রকৌস্টিলয িা স্টিষু্ণ গুপ্ত রস্টচ্ি অেবশাস্ত্র শ্রেকক চ্ন্দ্রগুপ্ত শ্রমৌকর্বর সকে নন্দ 

িংকশর (ধ্ননন্দ) সংঘষব, শ্রমৌর্ব সাম্রাজ্য প্রস্টিষ্ঠা, নিকেস্টশক রাজ্াকের সকে সম্পকব, শ্রমৌর্ব শাসন 
িযিস্থা, রাজ্ননস্টিক কািাকমা, আেবসামাস্টজ্ক িযিস্থা, রাজ্স্ব ও গুপ্তচ্র িযিস্থা, রাজ্কিবিয প্রভৃস্টি 
স্টিষকয় মূলযিান িেয পাওয়া র্ায়। 

২.৩। অকশাক কস্টলে রু্কদ্ধর পর শ্রকন রু্দ্ধনীস্টির পস্টরিকিব ধ্ম্মনীস্টি িহি ককরন? 
২.৪। অরিযচ্র ও আিস্টিক কারা? 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্টিকেষিধ্মবী উত্তর স্টভস্টত্তক প্রশ্নািলী। 
৩।) সাি-আিস্টি িাককয উত্তর োও।                                (প্রস্টি প্রকশ্নর মান ৪) 

৩.১। িীকা শ্রলকখা- আকলকজ্ান্ডাকরর ভারি অস্টভর্ান।  

৩.২। অকশাককর ধ্ম্ম সম্বকে র্া জ্াকনা শ্রলকখা।  

িযাখযামূলক উত্তর স্টভস্টত্তক প্রশ্নািলী। 
৪) স্টনম্নস্টলস্টখি প্রশ্নগুস্টলর উত্তর োও।           (প্রস্টি প্রকশ্নর মান ৮) 

৪.১। চ্ন্দ্রগুপ্ত শ্রমৌকর্বর শ্রনিৃকত্ব শ্রমৌর্ব সাম্রাকজ্যর উত্থান ও স্টিস্তার সম্পককব আকলাচ্না ককরা। 

৪.২। শ্রমৌর্ব শাসন িযিস্থার পস্টরচ্য় োও।  

 

 

 

** অধ্যায়স্টি িুিকি শ্রকান অসুস্টিধ্া হকল ককমন্ট িক্স ককর স্টনকজ্র নাম, শ্রশ্রিীস্টিভাগ, ক্রস্টমক সংখযা ও 

শ্রিান নম্বরসহ স্টলকখ পািাও। স্টিেযালকয়র পক্ষ শ্রেকক শ্রিাকনর মাধ্যকম সরাসস্টর শ্রিামাকের সাকে 

শ্রর্াগাকর্াগ করা হকি। 


