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                  একক :দেদে শ্রেদে সাম্রাজ্য ণিস্তার 

 
উপএকক -কুষাণ ও গুপ্ত সাম্রাজ্য (56-59পাতা ) 
 
1)প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।(সংক্ষেক্ষে) 
ক)ক্ষ ৌর্যক্ষদর ের ভারতবক্ষষয  ককান  সাম্রাজ্য গক্ষে 
উক্ষেলিি?এই সাম্রাক্ষজ্ যর কেষ্ঠ রাজ্ার না  কী? 
উ: ক ৌর্যক্ষদর ের ভারতবক্ষষয কুষাণ সাম্রাজ্ য গক্ষে 
উক্ষেলিি। এই সাম্রাক্ষজ্ যর কেষ্ঠ রাজ্ার না  কলনষ্ক। 
খ)কুষাণ কারা? 
উ: কুষাণরা লিি বলিরাগত  জ্ালত। লিক্ষনর ইউ লি 
জ্ালতর একটি শাখা কুষাণ না  লনক্ষে ভারতবক্ষষয প্রক্ষবশ 
কক্ষর।এই সাম্রাক্ষজ্ যর প্রথ  রাজ্া লিক্ষিন কুজ্িু কদলিক্ষসস। 
গ)সম্রাট কলনষ্ক ককান ধ যাবিম্বী লিক্ষিন?লতলন ভারতবক্ষষয 
কীভাক্ষব এই ধ য প্রিার কক্ষরলিক্ষিন? 
উ: সম্রাট  কলনষ্ক কবৌদ্ধ ধ যাবিম্বী লিক্ষিন।লতলন কবৌদ্ধ 
ধ য প্রসাক্ষরর উক্ষেক্ষশয ভারতবক্ষষযর লবলভন্ন স্থাক্ষন  কবৌদ্ধ 
লবিার, কবৌদ্ধ স্তুে, কবৌদ্ধ  ে প্রভৃলত  লন যাণ কক্ষরলিক্ষিন। 
তার স ক্ষে গান্ধার লশল্পরীলত(ক্ষবৌদ্ধওলিক লশক্ষল্পর 
সংল েণ) লবক্ষশষ প্রলসলদ্ধ িাভ কক্ষরলিি। 



 

 

 ঘ)গুপ্তবংক্ষশর প্রলতষ্ঠাতা  কক লিক্ষিন?তাাঁর েুক্ষের না  
কী লিি? 
উ:গুপ্তবংক্ষশর প্রলতষ্ঠাতা শ্রীগুপ্ত। তাাঁর েুক্ষের না  লিি 
প্রথ  িন্দ্রগুপ্ত। 
ঙ)গুপ্তবংক্ষশর কেষ্ঠ সম্রাট কক লিক্ষিন? তার রাজ্ যলবস্তার 
সম্পক্ষকয  কিক্ষখা। 
উ: গুপ্তবংক্ষশর কেষ্ঠ সম্রাট লিক্ষিন স ুদ্র গুপ্ত। লতলন 
লিক্ষিন  শলিশািী  কর্াদ্ধা এবং লিলিজ্েী বীর।লতলন প্রাে 
স ি ভারত র্থা উত্তর কথক্ষক দলেণ,েূবয কথক্ষক েলি  
ের্যন্ত লনক্ষজ্র সাম্রাক্ষজ্ যর লবসৃ্তলত ঘটিক্ষেলিক্ষিন। 
 ি)িলরক্ষষণ  কক লিক্ষিন? 
উ: স ুদ্রগুক্ষপ্তর সভকলব লিক্ষিন িলরক্ষষণ। তাাঁর রলিত 
"এিািবাদ প্রশলস্ত"ক্ষথক্ষক স ুদ্রগুক্ষপ্তর র্ুদ্ধজ্ে এবং তার 
সালিত য, কাব য ও সঙ্গীত প্রীলত  সম্বক্ষন্ধ  জ্ানা র্াে। 
ি)গুপ্তবংক্ষশ ককান রাজ্ার দটুি রাজ্ধানী লিি?ক্ষস দটুির 
না  কী? 
উ: গুপ্ত বংক্ষশর রাজ্া লিতীে িন্দ্রগুক্ষপ্তর দটুি রাজ্ধানী  
লিি। একটি োটিীেুে অেরটি উজ্জলেনী। 
জ্)নবরত্ন সভা কী? 
উ: লেতার  ত লিতীে িন্দ্রগুপ্ত ও লিক্ষিন লশল্প,সালিক্ষত য 
অনুরাগী।লতলন জ্ঞানীগুণী  ানুষক্ষদর স াদর করক্ষতন। তার 
রাজ্সভাে এইরক  নেজ্ন জ্ঞানী  ানুক্ষষর স াগ  
ঘক্ষটলিি। এরা িক্ষিন - 
অ রলসংি,কালিদাস,েেনক,ঘটকয ের,ধন্বন্তলর,বররুলি, 



 

 

বরািল লির,ক্ষবতিভট্ট এবং শঙু্ক।এক্ষদর একক্ষে নবরত্ন বিা 
িে। 
ঝ)গুপ্তর্ুগক্ষক ককন সুবণযর্ুগ বিা িে? 
উ:গুপ্তর্ুক্ষগ রাজ্ারা লিক্ষিন কর্ ন সুশাসক কত নই লশল্প 
সালিক্ষত য অনুরাগী।তারিক্ষি এই র্ুক্ষগ লশল্প,স্থােত য, 
লিেকিা,সালিত য, লবজ্ঞান,গলণত প্রভৃলত লবষক্ষে ব যােক 
উন্নলত ঘক্ষট। এিাো কৃলষক্ষেক্ষে ও বালনক্ষজ্ য গুপ্তরু্গ লিি 
উন্নলতর  লশখক্ষর। এই কারক্ষণ গুপ্তর্ুগক্ষক ভারক্ষতর সুবণযর্ুগ 
বিা  িে। 
 
বই ভাক্ষিাভাক্ষব লরল ং েেক্ষব.  
প্রক্ষশ্নাত্তরগুলি ও ভাক্ষিাভাক্ষব েেক্ষব. 
 
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 া। 
 


