দ্বিতীয় সেদ্বিস্টার
স ার স ােস-৩
১.সেদ্বিওড ারাে স ান ধিস গ্রেণ ডরন.শৈব খ.শবষ্ণব গ.ৈাক্ত ঘ.সবৌদ্ধ
২.স ান োতবােন রাজা “এ ব্রাহ্মণ” উপাদ্বধ সনন.সগৌতিীপুত্র োত ণী

খ.যজ্ঞশ্রী োত ণী

গ.প্রথি োত ণী

ঘ.বদ্বৈষ্ঠপুত্র পুিুিায়ী

৩.স ান কুষাণ েম্রাট প্রথি স্বণসিদ্র
ু া প্রচিন
.কুজুি

দদ্বিডেে

খ.দ্ববি

গ. দ্বনষ্ক

ডরন-

দদ্বিডেে

ঘ.বাদ্বেস্ক

৪.নীডচর স ান গ্রন্থটি অশ্বডঘাষ রদ্বচত নয়.বুদ্ধচদ্বরত খ.সেৌন্দরানন্দ গ.ঋতু েংোর ঘ.োদ্বরপুত্র প্র রণ
৫.ৈূণযতাবাডদর প্রবতস
.চর

স -

খ.েুশ্রুত গ.অশ্বডঘাষ ঘ.নাগাজুসন

৬.নৃতযরত দ্বৈডবর িূদ্বতসর নাি দ্ব . াি খ.িো াি গ.দদ্বিণািূদ্বতস ঘ.নটরাজ
৭.পুরাডণ দ্ববষ্ণুর
.১০টি

টি অবতাডরর

খ.৪টি

গ.৬টি

থা বিা েডয়ডেঘ.৮টি

৮.অদ্বিতবাদ দৈসডনর প্রবক্তা স .রািানুজ খ.ৈং রাচাযস গ.িাধবাচাযস ঘ.দ্বনম্বা স
৯.গান্ধার দ্বৈডের েডে স ান ধডিসর েম্প স দ্বেি.শজনধিস খ.েীনযান সবৌদ্ধধিস গ.িোযান সবৌদ্ধধিস ঘ.শৈবধিস
১০.ভারডতর প্রাচীনতি দ্বৈে িা েডিা.গান্ধারদ্বৈে খ.অিরাবতীদ্বৈে গ.অডৈা স্তম্ভ ঘ.িথুরাদ্বৈে
১১.বািদ্বদড র স্তডম্ভর োডথ
১.ৈূদ্র

ানদ্বদড র স্তম্ভ সিিাও.নীদ্বতোর

২. ািন্দ

খ.ঋতু েংোর

৩. াদ্বিদাে

গ.িৃচ্ছ টি ম্

৪.সোিডদব

ঘ. থােদ্বরৎোগর

.১-গ,২-ঘ,৩- ,৪-খ

খ.১-খ,২- ,৩-ঘ,৪-গ

গ.১-গ,২- ,৩-খ,৪-ঘ

১২.ৈত যুডদ্ধর নায়

ঘ.১-খ,২-গ,৩-ঘ,৪-

বিা েয় স ান গুপ্ত েম্রাটড -

.েিুদ্রগুপ্ত খ.দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গ.স্কন্দগুপ্ত ঘ.প্রথি কুিারগুপ্ত
১৩. “ভারডতর এটিিা”

াড

বিা েয়-

.স্কন্দগুপ্ত খ.দ্বিদ্বেরকুি গ.সতারিান ঘ.দ্ববষ্ণুগুপ্ত
১৪.দ্বগডের েভাপদ্বতড
.ৈতযবে খ.প্রথি

বিা েতায়স্ত গ.অিপাতাি ঘ.নগরডেষ্ঠী

১৫. “পঞ্চদ্বেিাদ্বি া”, “বৃেৎজাত ” গ্রন্থ দুটি
.বরােদ্বিদ্বের খ.আযসভট্ট গ.ব্রহ্মগুপ্ত ঘ.বাগভট্ট
১৬.দ্বৈিাদ্বদতয উপাদ্বধ সনন-

ার সিখা-

.ৈৈাঙ্ক খ.েিুদ্রগুপ্ত গ.রাজযবধসন ঘ.েষসবধসন
১৭.েুদৈসন হ্রদ েংস্কার

দ্বরডয়দ্বেডিন স ান গুপ্ত েম্রাট-

.েিুদ্রগুপ্ত খ.দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গ.স্কন্দগুপ্ত ঘ.কুিারগুপ্ত
১৮.পঞ্চতন্ত্র রচনা
.ৈূদ্র

ডরন-

খ.অিরদ্বেংে গ.দ্ববষ্ণুৈিসা ঘ. ািন্দ

১৯.বীজগদ্বণডতর জন

বিা েয়-

.বরােদ্বিদ্বের খ.আযসভট্ট গ.ব্রহ্মগুপ্ত ঘ.বাগভট্ট
২০. “ াষায়” দ্ব

–

.সবৌদ্ধ েিণডদর সপাৈা
গ. সবৌদ্ধ েিণডদর অিং ার

খ.সবৌদ্ধ েিণডদর দ্ববোিাগার
ঘ.সবৌদ্ধ েিণডদর িূদ্বতস

২১. “পরিভট্টার ,রাজাদ্বধরাজ,পৃদ্বথবীপদ্বত” এই উপাদ্বধ গুদ্বি
স ান বংডৈর রাজাডদর েিয় বযাবহৃত েত.কুষাণ খ.োতবােন গ.শুে ঘ.গুপ্ত
২২.গুপ্তযুডগ জদ্বি পদ্বরিাডপর েডবসাচ্চ ও েবসদ্বনম্ন এ
.আঢ়বাপ ও পাট

খ.কুিযবাপ ও আঢ়বাপ

েডিা-

গ.পাট

ও আঢ়বাপ

২৩.স ান ঐদ্বতোদ্বে
েিয় ািড

ঘ.আঢ়বাপ ও কুিযবাপ
৩০০দ্বিস্টাব্দ সথড

৬০০দ্বিস্টাব্দ

পদ্বরবতস ডনর দ্বভদ্বিভূ দ্বি (threshold

time)বডিডেন.রডিৈচন্দ দি

খ.সরাদ্বিিা থাপার

গ.উডপন্দর দ্বেং

ঘ.রণবীর চক্রবতী

২৪.সরাদ্বিিা থাপার স ান িৈিাড

“ ৃ ষ্ণ স্বণস”(black

gold)বডিডেন.সগািিদ্বরচ খ. াডিা দ্বজডর গ.িবে ঘ.দারদ্বচদ্বন
২৫.িনুেংদ্বেতার আনুিাদ্বন

রচনা াি-

.দ্বিস্টপূবস২০০ – ২০০দ্বিস্টাব্দ খ.দ্বিস্টপূবস ৩০০ -৩০০দ্বিস্টাব্দ
গ.দ্বিস্টপূবস৪০০ – ৪০০দ্বিস্টাব্দ ঘ.দ্বিস্টপূবস ৫০০ – ৫০০দ্বিস্টাব্দ
২৬.স ান োতবােন েম্রাট প্রথি সরৌপযিুদ্রা প্রচিন
.ডগৌতিীপুত্র োত ণী
গ.প্রথি োত ণী

ডরন-

খ.যজ্ঞশ্রী োত ণী
ঘ.বদ্বৈষ্ঠপুত্র পুিুিায়ী

২৭.নািন্দা দ্ববশ্বদ্ববদযািয় স্থাপন

ডরন স াডনা গুপ্ত েম্রাট-

.েিুদ্রগুপ্ত খ.দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গ.স্কন্দগুপ্ত ঘ.প্রথি কুিারগুপ্ত
২৮.স ান কুষাণ েম্রাডটর বযাদ্বক্তগত দ্বচদ্ব ৎে
.কুজুি
গ.প্রথি

দদ্বিডেে

খ.দ্ববি

দ্বনষ্ক

দ্বেডিন চর -

দদ্বিডেে

ঘ.বাদ্বেস্ক

২৯.গুপ্তযুডগ “শুল্ক” দ্বেি.বদ্বণ ডদর প্রদি
গ.ধিীয়

র

৩০.স ান গুপ্ত েম্রাট

র

খ.জদ্বিচাডষর
ঘ.অদ্বতদ্বরক্ত

র
র

াবযচচসার জনয “ দ্ববরাজ” উপাদ্বধ

পান.েিুদ্রগুপ্ত খ.দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গ.স্কন্দগুপ্ত ঘ.প্রথি কুিারগুপ্ত

