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Answer Sheet 

১) সঠিক উত্তরঠি ঠির্বাচি কররা-                                                       ১X৬=৬ 
ক) c) চার ধররির  
খ) a) অস্ট্রার াঠিরেকাস  
গ) b) ৫০০ একর  
ঘ) c) বর্া াি  
ঙ) d) ঠর্ঠিময় প্রো 
চ) b) ১৭৫০ ঠিস্টিূর্বারে  
 
২) শূিযস্থাি িূরণ কররা-                                                               ১X৬=৬  
ক) ব ারমাসযাঠিরয়ন্স  
খ) আদমগড় 
গ) বমর রগড়  
ঘ) কািবাস 
ঙ) আর কজান্ডার কাঠিিং াম 
চ) চািহুদারড়া 
 
৩) একঠি র্ারকয উত্তর দাও-                                                           ১X৬=৬  
ক) আিুমাঠিক ঠিস্টিূর্ব ২৬  ক্ষ বেরক ঠিস্টিূর্ব ১৭  ক্ষ র্ছর আরগ িৃঠের্ীরে ব ারমা  াঠর্ঠ স প্রজাঠের    

মািুরের আঠর্র্বার্ ঘরিঠছ । 
খ) ১৯৫৭ ঠিস্টারে মধযপ্ররদরশর রূ্িার  বেরক ঠকছুিা দূরর ঠর্ন্ধ্য ির্বরের গা বঘেঁরে ঠিজবি জঙ্গর  র্ীমরর্িকায় 

িুররিা িােররর যুরগর বর্শঠকছু গু া আঠর্ষৃ্কে  রয়রছ।  
গ) আিুমাঠিক ঠিস্টিূর্ব ৭০০০ বেরক ঠিস্টিূর্ব ৫০০০ অে িযবন্ত বমর রগড় সর্যোর সর্রেরক প্রাচীি িযবায় 

ঠছ  র্র  অিুমাি করা  য়। 
ঘ) বমর রগড় সর্যোর বকাি ঠ ঠখে ঠর্র্রণ িাওয়া যায় িা এর্িং শুধুমাত্র প্রত্নোঠিক উিাদারির উির ঠর্ঠত্ত 

কররই এই সর্যোর কো জািা যায়। োই বমর রগড় সর্যো বক প্রাগগঠে াঠসক সর্যো র্ া  য়। 
ঙ) ১৯২২ ঠিস্টারে প্রত্নেি ঠর্র্ারগর প্রধাি সযার জি মাশবার র বিেৃরে র্াঙাঠ  প্রত্নেিঠর্দ রাখা দাস 

র্র্যািাধযায় ঠসনু্ধ্ িরদর িঠিম েীরর ঠসনু্ধ্ প্ররদরশর  ারকািা বজ ার মর রজাদারড়া িামক স্থারি ঠসনু্ধ্ 
সর্যোর ঠিদশবি আঠর্ষ্কার কররি। 

চ) ঠসনু্ধ্ সর্যোর অিযেম দুঠি বকন্দ্র- গুজরারির রিংিুর ও ব াোর  ধারির ঠচহ্ন িাওয়া বগরছ। 
 
 



 

 

৪) দুঠি স্তম্ভ বম াও-                                                              ১X৬=৬ 
        র্াম স্তম্ভ                                                  ডাি স্তম্ভ  
         রপ্পা                                                      িঠণ  
      আদমগড়                                               াে  যুক্ত  াঠেয়ার  
      বমর রগড়                                              প্রাচীিেম শসযাগার  
     মর রজাদাররা                                                মৃরের সূ্তি   
        আঠদম                                                   খুর্ িুররারিা  
       ব াো                                                     বর্াগারর্ার 
 
৫) ঠিক িা রু্  ঠিণবয় কররা-                                                      ১X৬=৬ 
ক) আঠিকা ম ারদশ    মাির্জাঠের সম্ভার্য জন্মরূ্ঠম।                                         ঠিক 
খ) মারের িােররর যুগরক  স্ত কুিার সিংসৃ্কঠের যুগ র্ া  য়।                                   রু্   
গ) র্ারেীয় উিম ারদরশ কারস্ত র্যর্ াররর সর্রেরক িুররিা ঠিদশবি িাওয়া বগরছ  রপ্পা সর্যোয়। রু্  
ঘ) িেুি প্রস্তর যুরগর সরঙ্গ যুক্ত সর্যোঠি    বমর রগড় সর্যো।                                ঠিক 
ঙ)  রপ্পায় উেঁচু এ াকায় একঠি র্ড় জ াধার ঠছ ।                                              রু্  
চ) ঠর্রের প্রাচীিেম র্্র  র া ব াো ।                                                      ঠিক 
  
৬) দুই-ঠেিঠি র্ারকয উত্তর দাও- ২X৫=১০ 
ক) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
খ) ১৯৭৪ ঠিস্টারে ফরাঠস প্রত্নোঠিক জােঁ িােঁরসায়া জাঠরজ এর্িং  িাঠকস্তারির প্রত্নেি ঠর্র্ারগর প্রধাি ঠরচাডব 

ঠমরডা িাঠকস্তারির অন্তগবে বর্ ুঠচস্তারির িঠিরম ঠসনু্ধ্ উিেযকার কাঠি সমরূ্ঠমরে বর্া াি ঠগঠরিরের ধারর 
বমর রগড় সর্যোর প্রাচীি ঠিদশবি আঠর্ষ্কার কররি। 

গ) প্রেমঠদরক বমর রগড় সর্যোর মৃৎিাত্রগুঠ   ারে তেঠর করা  রো। িরর্েবীকার  মৃৎিাত্র তেঠররে কুরমাররর 
চাকার র্যর্ ার শুরু  য়। মৃৎিাত্রগুঠ রক চুঠির আগুরি িুঠড়রয় োরে ঠর্ঠর্ন্ন ররঙর প্রর ি ঠদরয় িািা রকরমর 
িকশা ও ছঠর্ আেঁকা  রো। 

ঘ) র্ারেীয় উিম ারদরশ আিুমাঠিক ৩০০০ ঠিস্টিূর্ব বেরক ঠিস্টিূর্ব ১৫০০ অে িযবন্ত সময়কার   রপ্পা 
সর্যো গরড় উরিঠছ । মর রজাদারড়া ও  রপ্পা ঠছ  এই সর্যোর সর্রচরয় র্ড় দুরিা িগর। র্াররে  রপ্পা 
সর্যোরেই প্রেম িগররর উদ্ভর্ ঘরি। োই এরক প্রেম িগরায়ণ র্ া  য়। 

 

ঠর্েয় 

সময় 

 

 

 াঠেয়ার 

িুররারিা িােররর যুগ 

আিুমাঠিক ঠিস্টিূর্ব ২০  ক্ষ র্ছর বেরক 
ঠিস্টিূর্ব ১০  াজার র্ছর। 

 

র্ড় ও র্ারী িােররর, অমসৃণ, বর্ােঁো। 
উদা রণ-  াে কুিার ও চিার জােীয়। 

িেুি িােররর যুগ 

আিুমাঠিক ঠিস্টিূর্ব ৮  াজার র্ছর 
বেরক ঠিস্টিূর্ব ৪  াজার র্ছর। 

 
 া কা, েীক্ষ্ণ, মসৃণ, ধারার া। 
উদা রণ- কারস্ত,  ামািঠদস্তা, ঠিড়াঠি, 
র্শবা, ছুঠর, সূেঁচ প্ররৃ্ঠে। 
 



 

 

 ঙ)  রপ্পা সর্যো উত্তরর জমু্মর মান্ডা বেরক দঠক্ষরণ বগাদার্রী িদীর েীরর তদমার্াদ িযবন্ত এর্িং িঠিরম ইরাি 
ও িাঠকস্তারির মধযর্েবী সীমান্ত বেরক িূরর্ব ঠদঠির ঠিকির্েবী আ মঠগরিুর িযবন্ত ঠর্সৃ্তে ঠছ । এই সর্যোর 
আয়েি ঠছ  প্রায় সারড় ১২  ক্ষ র্গব ঠকর াঠমিার।  

 


