
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রেণি- চতুর্থ 

                        ণিষয় :-   ইণতহাস  

 

একক :দেদে শ্রেদে সাম্রাজ্য ণিস্তার 

 
উপএকক :পারস্য -ম ৌর্য স্াম্রাজ্য (52-56 পাতা ) 
 
1)দ ুএক কথায় /সংক্ষেক্ষে উত্তর দাও : 
ক)োরসয সাম্রাক্ষযযর প্রথম রাযা কক ছিক্ষেন?  
খ)দারাউসক্ষক ককনোরসযর  কেষ্ঠ রাযা বো হত?  
উঃ দারাউক্ষসর রাযত্বকাক্ষে োরসয সাম্রাক্ষযযর ছবস্তার 
ঘক্ষে.... শাসনকতত া ছনযুক্ত করক্ষতন. কসই কারক্ষেই তাক্ষক 
োরসয সাম্রাক্ষযযর কেষ্ঠ রাযা বো হয়  
গ)মযারাথন কদৌড় প্রছতক্ষযাছগতা ককন শুরু হক্ষয়ছিে?  
উঃ ভূমধ্যসাগক্ষরর অছধ্কার ছনক্ষয়..... কদৌড় প্রছতক্ষযাছগতা 
শুরু হক্ষয়ছিে. 
ঘ )ছিকক্ষদর কাক্ষি কী কারক্ষে  োরছসকরা েরাছযত 
হক্ষয়ছিে?  
উঃ যেযুক্ষে ও কনৌশছক্তক্ষত.... েরাছযত হক্ষয়ছিে.  
 
ভারতবক্ষষতর ছবছভন্ন সাম্রাযয  
ম ৌর্য স্াম্রাজ্য  
1)ক)ক্ষকন আক্ষেকযান্ডাক্ষরর সসনযবাছহনী মগধ্ আক্রমে 
করক্ষত চাইছন?  



 

 

উঃ আক্ষেকযান্ডাক্ষরর সসনযবাছহনী যখন ভারক্ষত প্রক্ষবশ 
কক্ষরছিক্ষেন তখন মগধ্ ছিে খুব শছক্তশােী..... মগধ্ 
আক্রমে করক্ষত চাইছন.  
খ)নন্দ বংক্ষশর প্রছতষ্ঠাতা কক ছিক্ষেন?  
উঃ মহােদ্ম নন্দ  
গ)নন্দ রাযা ধ্ননন্দক্ষক ককন অতযাচারী শাসক বো 
হয়? 
উঃ নন্দ বংক্ষশর কশষ সম্রাে ছিক্ষেন ধ্ননন্দ. তার 
সাম্রাক্ষযযর আইন ছিে খুবই কক্ষ ার. ছতছন তার 
কসনাবাছহনীক্ষক যুক্ষের যনয সবতদা প্রস্তুত রাখক্ষতন. তার 
ছবরুক্ষে ককউ ককাক্ষনা কথা বেক্ষে ছতছন তাক্ষক মৃতুযদন্ড 
ছদক্ষতন. কসই সকে কারক্ষনই তাক্ষক অতযাচারী শাসক বো 
হয়.  
ঘ )ধ্ননন্দক্ষক েরাছযত কক্ষর কক মগধ্-র ছসংহাসক্ষন 
বক্ষসন?  
উঃ চন্দ্রগুপ্ত কমৌযত  
চ)তাাঁর বংশেছরচয় সম্বক্ষে কী মতক্ষভদ আক্ষি?  
উঃ বই 54োতা  
ি)চন্দ্রগুপ্ত কমৌযত-র শাসন বযবস্থার ছববরে দাও.  
উঃ )চন্দ্রগুপ্ত কমৌযত ও তাাঁর প্রধ্ান েরামশতদাতা চােকয 
সাম্রাক্ষযয  কবশ ছকিু গুরুত্বেূেত রাযননছতক ও অথতননছতক 
সংস্কার কক্ষরছিক্ষেন. চােকয রছচত 'অথতশাক্ষে 'র ওের 
ছনভত র বাছেযয ও কৃছষর উন্নছতর সাক্ষথ সাক্ষথ   শছক্তশােী 
অথতননছতক বযবস্থা গক্ষড় কতাক্ষেন. ছিক দতু কমগাছস্থছনক্ষসর 
বেতনা অনুসাক্ষর  তাাঁর কসনাবাছহনীক্ষত প্রায় চার েে সসনয 



 

 

ছিে. আক্ষেকযান্ডাক্ষরর কসনােছত কসেুকাসক্ষক েরাছযত 
কক্ষর ছতছন কাবুে, কান্দাহার,  ছহ  রাে যয় কক্ষরন. 
ছতছন ভারক্ষতর েছিক্ষম কসৌরাষ্ট্র কথক্ষক দছেে মছহশুর েযতন্ত 
ছবরাে কমৌযত সাম্রাযয গক্ষড় কতাক্ষেন. তাাঁর রাযধ্ানী ছিে 
োেেীেুত্র.  
য)টিকা :সম্রাে অক্ষশাক  
উঃ কমৌযত বংক্ষশর কেষ্ঠ সম্রাে ছিক্ষেন সম্রাে অক্ষশাক. ছতছন 
রাযক্ষত্বর আে বির সাম্রাযয ছবস্তার কক্ষরন. ছতছন 
দােীনাতয-এর ছকিু অংশ বাদ ছদক্ষয় সমি ভারতবষত 
করায়ত্ত কক্ষরছিক্ষেন. তাাঁর রাযক্ষত্বর অষ্টম বক্ষষত ছতছন 
কছেঙ্গ আক্রমে কক্ষরন. এই ভয়ঙ্কর যুক্ষে প্রায় এক েে 
মানুষ ছনহত হন ও প্রায় কদড় েে মানুষ ছনবতাছসত হন. 
তা কদক্ষখ ছতছন অতযন্ত দঃুখ োন. এই যুক্ষের ফোফে 
যুেছপ্রয়, বদক্ষমযাযী, কক্ষ ার মানুষটিক্ষক শাছন্তকামী, 
প্রযাদরদী সম্রাক্ষে েছরেত কক্ষর.  
        ছতছন প্রযামঙ্গক্ষের যনয রাস্তা ছনমতাে, 
বৃেক্ষরােন, ছবোমাগার, েশুক্ষদর যনয হাসোতাে ছনমতাে 
কক্ষরন. ছতছন কবৌেধ্মত িহে কক্ষরন. ছতছন এছশয়ার ছবছভন্ন 
রাক্ষযয এই ধ্মত প্রচার কক্ষরন. তাাঁর েুত্র মছহন্দ ও কনযা 
সংহছমত্রা ছসংহক্ষে কবৌে ধ্মত প্রচার কক্ষরছিক্ষেন. অক্ষশাক 
'ক্ষদবনাম ছপ্রয়', 'ছপ্রয়দশী 'উোছধ্ ছনক্ষয়ছিক্ষেন. েরবতীসমক্ষয় 
 ছতছন ছনক্ষযক্ষক শাছন্ত ও মানব যাছতর কেযাক্ষন ছনক্ষয়াগ 
কক্ষরছিক্ষেন.  
 
বই ভাক্ষোভাক্ষব ছরছ ং েড়ক্ষব.  



 

 

বই-এর সব প্রক্ষনাত্তর েড়ক্ষব 
 
ব িঃদ্রিঃ 

➢ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যবে  ুঝদে সমসযা হয়, েদ  বিদের  ক্ত য  
Comment Box- এ পাঠাও। 

➢ বিদের িাম, শ্রেবি, ব ভাগ, ক্রবমক সংখ্যা ও শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ 
করদ । 

➢ আমরা সরাসবর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর শ্রিদ া। 
 


