
2nd Sem. History Hons. Paper 3, Unit - 4

Short Question

1.�কান রাজবং�শরআম�ল গা�ারিশ��র িবকাশ ঘ�টিছল ?

উ�র:- কুষাণ রাজবং�শরআম�ল গা�ারিশ��র িবকাশ ঘ�টিছল ।

2.�কান য�ুগ �ধানত অজ�ার �হািচ� অি�ত হ�য়িছল ?

উ�র:- ��য�ুগ �ধানত অজ�ার �হািচ� অি�ত হ�য়িছল।

3. �মৗয� �াপত� িশ��র দিুট �বিশ�� �লখ?

উ�র - এক, পিরক�নায় ও আয়ত�ন �মৗয� িশ�� িনদশ�ন�িল অিতবৃহৎ। দইু,
পাটিলপু��র �াসাদ ছাড়া অন�ান� �াপত�কম� কিঠন�িল কিঠন ধূসর ব�ণ�র িবরাট
িশলাখ� িদ�য় �তির।

4. �মৗয� �াপত� িশ��র দিুট উদাহরণ দাও?

উ�র - কুমরাহা�রর রাজ�াসাদ। বরাবর ও নাগাজু�নী পাহা�ড়র �হা�চত�।

5. অ�শাক কত হাজার �ূপ �তরী ক�রন?

উ�র - ৮৪ হাজার।

6. �মৗয� য�ুগর য�-যি�ণী মিূত� �কাথায় পাওয়া িগ�য়�ছ?

উ�র- পাটনা ,িদদারগ� ,�লাহািনপুর, মথুরা�ভৃিত �া�ন।

7. গা�ার িশ� স��ক� �লখ?

উ�র কুষান আম�ল ভার�তর উ�র পি�ম �া�� গা�ার অ��ল এক নত�ন ধর�নর
িশ��র িবকাশ ঘ�ট, যা গা�ার িশ�রীিত না�ম পিরিচত ।এই িশ� রীিতর �বিশ�� হ�লা-
পাথর, বািল বা �া�ার অফ প�ািরস, �পাড়া মািট ও মািট িদ�য় �তির মিূত� গঠন। মিূত�
�িলর উপর �সানালী বা অন� র�ঙর ��লপ দান। মানু�ষর শরীর�ক জীব� ভা�ব ত� �ল
ধরার �চ�া করা হত এই িশ� রীিত�ত। কুষাণ রাজ কিন��র সময় গা�ার িশ��র



পিরপূণ� িবকাশ ঘট�ত �দখা যায়।

8. মথুরা িশ�রীিত স��ক� �লখ?

উ�র - মথুরা িশ� িবকাশ লাভ ক�র ি�� পূব� ি�তীয় শত�কর মাঝামািঝ �থ�ক ি���য়
�থম শতাি� পয��। মথুরা িশ��র িশ�ীরা লাল �ব�লপাথর ব�বহার করত। িশ�
ভার�তর �াচীনতম িশ�কলা। এই মথুরা িশ� িনদশ�ন পাওয়া �গ�ছ ভারত�ত, গয়া ও
সাঁচী�ত। ম�কহীন কিন� মিূত� মথুরা িশ�রীিত িনিম�ত।

9. অমরাবতী িশ� স��ক� �লখ?

উ�র - অমরাবতী িশ� গ�ড় ও�ঠ িন� কৃ� �গাদাবরী অ��ল। এিট খ�ৃপূব� ি�তীয়
শত�কর মাঝামািঝ �থ�ক ি���য় তৃতীয় শতক পয�� এই িশ�ীর পু�রাপুির িবকাশ
ঘ�টিছল। এই িশ��র �ধান �ক� িছল অমরাবতী , নাগাজু�ন ও জগ ই�পটা। এই িশ��র
সাদা মা�ব�ল পাথর ব�বহার করত।

10. �� য�ুগ িনিম�ত ক�য়কিট �াপত�ক�ম�র নাম �লখ?

উ�র - �দওঘ�রর দশাবতার মি�র, িভতগাও এর ই�ক মি�র, সাঁচীর িব�ুমি�র
�ভৃিত উ��খ�যাগ�


