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Full Marks- 40                                                 Time- 1hr 10 mins 
 
১) সঠিক উত্তরঠি ঠির্বাচি কররা-                                   ১X৬=৬ 
ক) র্র্বমাি পৃঠির্ীরর্  এপ রর়েরে- a) ২ ধররির b) ৩ ধররির c) ৪ ধররির d) ৫ ধররির 

খ) পূর্ব আঠিকা়ে প্রাপ্ত সর্রচর়ে পুররিা আঠিম মািুরের প্রজাঠর্ হর া- a) অস্ট্রার াঠপরিকাস   
b) হহারমা হাঠর্ঠ স c) হহারমা ইররকিাস d) হহারমা সযাঠপর়েন্স 

গ) হমরহরগড় সভ্যর্ার আ়ের্ি ঠে - a) ৪০০ একর b) ৫০০ একর c) ৬০০ একর          
d) ৭০০ একর 

ঘ) হমরহরগড় সভ্যর্া গরড় উরিঠে  হে ঠগঠরপরির কারে- a) হগামা  b) খাইর্ার c) হর্া াি    
d) িািু া পাস 

ঙ) হরপ্পা সভ্যর্া়ে োর মাধযরম র্াঠিঠজযক হ িরিি চ র্- a) মুদ্রা b) কঠড় c) হসািা          
d) ঠর্ঠিম়ে প্রিা   

চ) হরপ্পা সভ্যর্ার পর্রির সূচিা ঘরি আিুমাঠিক- a) ১৭২৫ ঠিস্টপূর্বারে b) ১৭৫০ ঠিস্টপূর্বারে 
c) ১৭৭৫ ঠিস্টপূর্বারে d) ১৭৯০ ঠিস্টপূর্বারে 

 



 

 

২) শূিযস্থাি পূরি কররা- ১X৬=৬ 

ক) সমূ্পিব মািুে রূরপ আঠর্ভূ্বর্ হ়ে _________ িামক মাির্ প্রজাঠর্। 

খ) মধয প্রস্তর েুরগর হাঠর়্োররর িমুিা পাও়ো হগরে মধযপ্ররিরশর ___________ এ। 

গ) ভ্াররর্র প্রাচীির্ম গ্রামীি সভ্যর্া হ  _________। 

ঘ) পৃঠির্ীরর্ সর্রিরক পুররিা ________ চারের িমুিা হমরহরগরড় পাও়ো হগরে। 

ঙ) ১৮৭২ ঠিস্টারে ভ্ারর্ী়ে প্রত্নর্ত্ত্ব ঠর্ভ্ারগর প্রধাি _________ হরপ্পা়ে োি। 

চ) হরপ্পা সভ্যর্ার _________ হকরে হকাি ঠসিারে  ঠে  িা। 

 

৩) একঠি র্ারকয উত্তর িাও- ১X৬=৬ 

ক) হকাি সমর়ে পৃঠির্ীরর্ হহারমা হাঠর্ঠ স প্রজাঠর্র মািুরের আঠর্ভ্বার্ ঘরিঠে  ? 

খ) হকািা়ে, করর্ ভ্ীমরর্িকা গুহা আঠর্ষৃ্কর্ হ়ে ? 

গ) হমরহরগড় সভ্যর্ার সর্রিরক প্রাচীি পেবার়ের সম়েকা  উরেখ কররা। 

ঘ) হমরহরগড় সভ্যর্ারক প্রাগগঠর্হাঠসক সভ্যর্া র্ া হ়ে হকি ? 

ঙ) হক, করর্ মরহিরজািারড়া হকেঠি আঠর্ষ্কার কররি ? 

চ) ঠসনু্ধ সভ্যর্ার হকাি িুঠি হকরে ধারির ঠচহ্ন পাও়ো হগরে ? 

 

 

 



 

 

৪) িুঠি স্তম্ভ হম াও- ১X৬=৬ 

র্াম স্তম্ভ                                            োি স্তম্ভ 

                হরপ্পা                                              হভ্াগারর্ার  

              আিমগড়                                             মৃরর্র সূ্তপ   

              হমরহরগড়                                            খুর্ পুররারিা 

           মরহিরজািারড়া                                       হার্  েুক্ত হাঠর়্োর 

               আঠিম                                           প্রাচীির্ম শসযাগার 

              হ ািা                                                  পঠি  

 

৫) ঠিক িা ভু্  ঠিিব়ে কররা- ১X৬=৬ 

ক) আঠিকা মহারিশ হর া মাির্জাঠর্র সম্ভার্য জন্মভূ্ঠম। 

খ) মারের পািররর েুগরক ‘হস্তকুিার সংসৃ্কঠর্র’ েুগ র্ া হ়ে। 

গ) ভ্ারর্ী়ে উপমহারিরশ কারস্ত র্যর্হাররর সর্রিরক পুররিা ঠিিশবি পাও়ো হগরে হরপ্পা 
সভ্যর্া়ে। 

ঘ) িরু্ি প্রস্তর েুরগর সরে েুক্ত সভ্যর্াঠি হর া হমরহরগড় সভ্যর্া। 

ঙ) হরপ্পা়ে উঁচু এ াকা়ে একঠি র্ড় জ াধার ঠে । 

চ) ঠর্রের প্রাচীির্ম র্ন্দর হর া হ ািা । 

 



 

 

৬) িুই-ঠর্িঠি র্ারকয উত্তর িাও- ২X৫=১০ 

ক) পুররিা পািররর েুগ ও িরু্ি পািররর েুরগর সম়ে এর্ং হাঠর়্োররর মরধয ঠক পািবকয ঠে ? 

খ) হক, করর্, হকািা়ে হমরহরগড় সভ্যর্া আঠর্ষ্কার কররি? 

গ) হমরহরগড় সভ্যর্ার মৃৎ পাত্রগুঠ  হকমি ঠে ? 

ঘ) প্রিম িগরা়েি র্ রর্ কী হর্ারো? 

ঙ) হরপ্পা সভ্যর্া কর্ িূর পেবন্ত ঠর্সৃ্তর্ ঠে ? 

 

 

 

 

 


