
 
 
 
 

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 -  কুষাি ও সািিাহন শাসন। 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শ্রমৌর্বকের পকর ভারকি িযাকস্টিয় স্টিক, শক, পহ্লি, কুষাি প্রভৃস্টি স্টিকেশী জ্াস্টির আগমন ঘকি  এিং িারা ভারকির 

অকনক অঞ্চকলই িাকের শাসন শুরু ককর। একের মকধ্য কুষািরাই উত্তর ভারকি সাম্রাজ্য গক়ে শ্রিাকল। এই সময় েস্টিি 

ভারকি সািিাহনকের শাসন শুরু হয়। আজ্ককর আমাকের আকলাচনার স্টিষয় হকলা - কুষাি ও সািিাহন শাসন।  
 

আকলাচয পাকের সকে সম্পস্টকবি গুরুত্বপূিব িেযগুস্টল হল – 

কুষাি - মধ্য এস্টশয়া শ্রেকক ভারকির উত্তর-পস্টিম অংকশ এিং িিবমান 

আফগাস্টনস্তাকন আগি ককয়কস্টি র্ার্াির শ্রগাষ্ঠীর মকধ্য ইউকয়-স্টি শ্রগাষ্ঠী স্টিল 

সিকচকয় শ্রিস্টশ গুরুত্বপূিব। এই শ্রগাষ্ঠীর একস্টি শাখা স্টিল কু-এই-ষুয়াং, র্ারা 

িযাকস্টিয়ার উপর িাকের আস্টধ্পিয প্রস্টিষ্ঠা ককর। এরাই ভারকির ইস্টিহাকস কুষাি 

নাকম পস্টরস্টচি। 
 সিবকশ্রষ্ঠ কুষাি সম্রাি প্রেম কস্টনকের রাজ্ধ্ানী স্টিল পুরুষপুর িা 

শ্রপকশায়ার। 
 কুষািকের প্রধ্ান শাসন শ্রকন্দ্র স্টিল িযাকস্টিয়া। 

শ্রেিকুল – কুষাি আমকল শাসককক শ্রেিিার সমিুলয শ্রিািাকনার জ্নয মস্টিকরর 

মি শ্রর্ স্থাকন সম্রািকের মূস্টিব রাখা হকিা িা শ্রেিকুল নাকম পস্টরস্টচি। মেুরায় 

একস্টি শ্রেিকুল স্টিল। শ্রসখাকন কুষাি সম্রাি স্টিকমর স্টসংহাসকন িসা মূস্টিব পাওয়া 

শ্রগকি। ১৯১১ স্টিিাকে মেুরার একস্টি শ্রিি শ্রেকক কস্টনকের মাোভাঙা শ্রর্ মূস্টিব 

পাওয়া শ্রগকি, সম্ভিি শ্রসস্টিও ওই শ্রেিকুকলই স্টিল।   
 কুষাি সম্রািগি শাসনিযিস্থার সুস্টিধ্ার জ্নয কুষাি সাম্রাজ্যকক কিগুস্টল 

প্রকেকশ ভাগ ককরস্টিকলন।  
 প্রকেকশর শাসক শ্রক িলা হি িত্রপ। 

 

কুষাি িংকশর 

উকেখকর্াগয সম্রাি  

কুজ্ল কেস্টফকসস 

 

 স্টিম কেস্টফকসস 

 

 প্রেম কস্টনে  

 

িাস্টসে 

 

 হুস্টিে 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সািিাহন শাসন 

নাস্টসক ও কাকলব স্টশলাকলখ শ্রেকক শ্রগৌিমীপুত্র সািকস্টিবর রাজ্য 

জ্কয়র কো জ্ানা র্ায়। সািিাহন শাসন িযিস্থায় প্রকেকশর 

শাসনকিবা স্টিকলন অমািয। 

সািিাহন শ্রের প্রিল প্রস্টিপি স্টিল  শক িত্রপ শস্টি। শক 

িত্রপ শ্রগাষ্ঠীর স্টিখযাি শাসক স্টিকলন রুদ্রোমন।  জু্নাগ়ে 

স্টশলাস্টলস্টপ শ্রেকক রুদ্রোমকনর কৃস্টিকত্বর কো জ্ানা র্ায়।  

শক-সািিাহন দ্বন্দ্ব  

কারি – 

 প্রেমি - হীকরর খস্টন সমৃদ্ধ পূিব মালি ও সামুস্টদ্রক 

িাস্টিকজ্যর শ্রকন্দ্র পস্টিম মালকির উপর উভয় শস্টিই 

আস্টধ্পিয স্টিস্তার করকি শ্রচকয়স্টিল। 
 স্টদ্বিীয়ি - শ্ররাম ভারি িাস্টিকজ্যর শ্রকন্দ্র োস্টিিাকিযর 

পস্টিম উপকূকলর ওপর আস্টধ্পিয স্টিস্তারকক শ্রকন্দ্র 

ককর উভয় শস্টির মকধ্য ল়োই িাাঁকধ্। 

এই দ্বকন্দ্ব সািিাহন রাজ্া শ্রগৌিমীপুত্র সািকস্টিব অকনককিকত্রই 

শককের হাস্টরকয় স্টেকয় সািিাহনকের মর্বাো প্রস্টিষ্ঠা 

ককরস্টিকলন। 

সািিাহন িংকশর উকেখকর্াগয 
শাসক 

স্টসমুক 

 

কান্ব 

 

প্রেম সািকস্টিব 

 

শ্রগৌিমীপুত্র সািকস্টিব 

 

র্জ্ঞশ্রী সািকস্টিব 



 
 
 
 

 

 

Home Assignment 
১) একস্টি-েুস্টি শকে উত্তর োওঃ                                                    প্রস্টি প্রকের মান ১    

১.১) কুষাি িংকশর প্রস্টিষ্ঠািা স্টিকলন শ্রক? 

১.২) শ্রকান কুষাি সম্রাি ভারকি প্রেম শ্রসানার মুদ্রা প্রিিবন ককরন? 

১.৩) কুষাি িংকশর সিবকশ্রষ্ঠ সম্রাি শ্রক? স্টিস্টন ককি স্টসংহাসকন িকসন? 

১.৪) শ্রকান শ্রকান স্টশলাকলখ শ্রেকক সািিাহনরাজ্ শ্রগৌিমীপুত্র সািকস্টিবর রাজ্য জ্কয়র কো জ্ানা র্ায়? 

১.৫) জু্নাগ়ে স্টশলাস্টলস্টপ শ্রেকক কার কৃস্টিকত্বর কো জ্ানা র্ায়? 

২) েুস্টি স্টিনস্টি িাককয উত্তর োওঃ                                                 প্রস্টি প্রকের মান ২  

২.১) কুষাি কারা ? 

২.২) শ্রেিকুল স্টক?  

২.৩) শক সািিাহনকের দ্বকন্দ্বর কারি স্টক স্টিল? 

৩) সাি শ্রেকক আিস্টি িাককয উত্তর োওঃ                                         প্রস্টি প্রকের মান 8 

৩.১) কুষাি ও সািিাহনকের শাসন িযিস্থার পস্টরচয় োও। 

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

শ্রফান নম্বরসহ স্টলকখ পাোও। স্টিেযালকয়র পি শ্রেকক শ্রফাকনর মাধ্যকম সরাসস্টর শ্রিামাকের সাকে 

শ্রর্াগাকর্াগ করা হকি। 


