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Answers of each group should be in separate answer- sheet
Group-A (F.M. 10)
1. Answer any five questions
5x2= 10
(𝑖) প্রথম পাণিপথথর যুথে অথ ামান ও উজথেগথের কাছ থথথক ণিক্ষাপ্রাপ্ত হথে থকান েুট
রিপেণি োের প্রথোগ কথরন ?
(𝑖𝑖) হুমােুন থকান ণেথেিী িাসথকর সহােিাে কান্দাহার অণিকার কথরন ?
(𝑖𝑖𝑖) কেুণিেৎ ও পাট্টা কি ?
(𝑖𝑣) কিকির কিান সম্রাট িবে িাকিঞ্জর িুবগ কেবফারবের
ে
ফবি মৃত্যুেরে িবরন ?
(𝑣)আিেবরর গুজরাট জবের স্মারি কিসাবে কিান স্থাপত্ু িমটট
ে কেখ্ুাত্ ?
(𝑣𝑖) োেবরর আত্মজীেনী কি , িার কনবিে বে ফারসী ভাষাে অনুোি িবরন ?
(𝑣𝑖𝑖) কি, িবে,বিাথাে এেং কিন ইোিত্খ্ানা স্থাপন িবরন ?।
(𝑣𝑖𝑖𝑖) মুঘি আমবি গুজরাবট অেকস্থত্ িুটট োকেজুেন্দবরর নাম কিখ্।

Group- B (F.M. 15)
2.
Answer any one question
i)মুঘি সম্রা আকেথরর িমভােনা
ম
ও িমনীণি
ম
সম্পথকম আথিাকপাি কর।

1x15= 15

ii)১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ থথথক ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত
ম মুঘি- আফগান দ্বথের পযাথিাচনা
ম
কর।
Group – C (F.M. 65 = 25 × 1 + 4 × 10)
3.

Answer following questions

25x1= 25

i. মুঘি যুবগর উপািান কিসাবে গ্রিে িরা িেa) িুটট আত্মজীেনী

b)কিওোন, িস্তুর-উি-আমি ,

c) ইনো ো মি্ত্য েৎ ,মািফুজাৎ

d) উপবরর সে িেটট

ii. োেবরর পূেপুে রুষ যারা ভারবত্ অকভযান িবরবেন----a) কেকিস খ্ান ও তত্মুরিং
c) সাবিোনী খ্ান ও িাসান তেিারা

b) কসিান্দার কিািী ও েিিুি কিািী
d) উপবরর সে িেজন

iii. পাকেপবথর ১ম যুবের পর োের আগ্রাে কপ ৌঁোবি পুত্র িযমােুন কপত্াবি উপিার কিন-

a)কিাকিনুর িীবর

b)মেুর কসংিাসন

c)কনসগ কেত্রিিা
ে

d)উপবরর সে িেটট

iv. োেবরর স্মৃকত্গ্রন্থ ো ত্য জুি িি কেশ্বসাকিবত্ুর এি অনুত্ম ক্ল্ুাকসি। এটটa)োঘত্াই ত্য িীভাষাে কিকখ্ত্
b) সমিািীন ঘটনােিী এেং কনসগ প্রি
ে ৃ কত্ মূত্ ে
c)সমিািীন েুক্তিত্ববির সম্পবিে অকপ্রে সত্ুিথন d) উপবরর সে িেটট সত্ু

v. খ্ানুোর যুবে মুঘি সম্রা

োেথরর ণেরুথে থনিৃত্ব কিন-----------------

a) রানা সংগ্রামকসংি

b) রানা প্রত্াপকসংি

c) রানা উিেকসংি

d)উপবরর কিউ নে

vi. কেরোবির পত্নী কেবিনa) িাি মাকিিা ও গির কগাোঁসাই

b)িাকমিা োনু ও িাজী কেগম

c) কযাধাোঈ ও মকরেম মাখ্াকন

d)উপবরর কিউ নন

vii. কেরোি ও িযমােুবনর সংগ্রাবম কসোন্তমূিি যুে কেি কিানটট?
a)কেি্গ্রাম
c)সুরজগবের যুে

b) কে সা
d) উপবরর কিানটট নে

viii.েত্েমাবনর কিান রাস্তা কেরোবির আমবি কনকমত্ে ?
a)কে.টট.বরাড
c)কপ.ডকিউ কড করাড

b) ক্তজ .টট করাড.
d) উপবরর কিানটট নে

ix.আকিি োবির কসনাপকত্ কিমুর পরাজবের ফবি কিান যুবের অেসান িে?
a)ঘঘরার
ে যুে
c)সুরজগবের যুে

b)িবন বজর যুে
d)২ে পাকেপবথর যুে

x.আিেবরর সমে রাজস্থাবনর সেবেবে খ্ুাকত্সম্পন্ন রাজু কেি-----a) অম্বর
c) কমওোট

b)কমোর
d) কযাধপুর

xi .কেবত্াবরর পত্বনর পর(মােে,১৫৬৮), মুঘি োকিনীর িখ্বি আবস----a) রেথবম্বার, িাকিঞ্জর
c) জেসিমীর

b) মােওোর, কেিানীর
d) কমোর েুত্ীত্ প্রাে সমগ্র রাজস্থান

xii. কমোবরর মিারানা প্রত্াবপর িরোবর কপ্রকরত্ মুঘি রাষ্ট্রিূত্বির মবধু সেবেষজন----ে
a) জািাি খ্ান িুরকে
c) ভগোনিাস

b) মানকসংি
d)কটাডরমি

xiii.িিিীঘাবটর যুে িবেকেি--------a) ১৫২৬খ্ীীঃ
c) ১৫৭৬ খ্ীীঃ

b) ১৫৫৬ খ্ীীঃ
d) ১৬০৫ খ্ীীঃ

xiv. আিেবরর আমবি মন্ত্রীমণ্ডিীবত্ কেবিনa)কিওোন ো উজীর
c) কমর সমন ও সির

b) কমর েিেী
d) উপবরর সে িেটট

xv. মুঘি কসনাোকিনীবত্ কেিa) অশ্বাবরািী,পিাকত্ি
c) উটোকিনী,ক্ষুদ্র কন েির

b) কগািন্দাজ, িস্তীোকিনী
d) উপবরর সে িেটট

xvi. আিেবরর আমন্ত্রবে ২৮কে কফে্রুোরী ১৫৮০খ্ীীঃ কগাো কথবি ফবত্পুর কসক্তিবত্
আবসন কযসুইট পািকরগে--a) ফািার রুিিফ আবিাোকভো
c) ফ্রাক্তিস কিনরী িুইবজ

b) অুান্টকন মনসবরট
d) উপবরর সে িেজন

xvii. আিেবরর ধমীে উিারত্ার পকরেে----------a) ত্ীথির
ে প্রত্ুািাবররএেং ক্তজক্তজো ির রবির কনবিে ে
b) রাজ-অন্দরমিবি রাজপুত্ রােীবির কনজ কনজ ধমপািবনর
ে
স্বাধীনত্া
c) ইোিত্খ্ানাে সেধবম
ে রে আবিােনা
d) উপবরর সে িেটট

xviii. আিের সুরাবট পত্য গ
ে ীজ কনত্ৃবত্বর সবি সাক্ষাৎ িবর েন্ধুত্বপূে েসম্পিে গবে ত্য িবত্
কেবেকেবিন।এজনু কত্কন েুেস্থা কনন-----------a) ১৫৭৩সাবি িুাবম্ব েন্দবর পত্য গ
ে ীজবির আমিানী োকেবজু কেবেষ শুল্ক োবের েুেস্থা
b) গুজরাবট পত্য গ
ে ীজবির েুেসাে সিােত্া িরা
c) পত্য গ
ে ীজবির কেরুবে মািাোবরর জিিসুুবির উৎসািপ্রিান েন্ধ িরা
d) উপবরর সে িেটট

xix.িীন-ই-ইিািী গ্রিে িবরকেবিন-------a) েীরেি

b)কটাডরমি

c) মানকসংি

d) উপবরর কিউ নে

xx. িাকক্ষোবত্ুর কিান রাজু প্রথম মুঘি েেুত্া স্বীিার িবরকেি ?
a) খ্াবন্দে
c) কেজাপুর

b) আিমিনগর
d) কেির

xxi. মুঘিবির কেরুবে যুে িবর প্রাে কেসজেন কিন গবণ্ডাোনা রাবজুর রােী--a) িুগােত্ী
ে
c) িমিাবিেী

b) োোঁিকেকে
d) উপবরর কিানজন নন

xxii. আিেবরর আমবি সেবেবে কেিাে ঘবটকেি--------a)ব্রজভাষা
c)কত্বিগু ভাষা

b)ত্াকমি ভাষা
d) পাঞ্জােী ভাষা

xxiii. পারবসুর িরোর কথবি িযমােুন িুই কেত্রিরবি ভারবত্ আবনন-------------a)মীর তসেি আিী ও আেিুস সামাি
c) কগােধনে ও মনসুর

b) েসাওোন ও কেকেত্র
d) উপবরর কিউ নন

xxiv. মুন্তাখ্াে-উৎ-কত্াোকরখ্ গ্রন্থট রচনা কথরন---------------a)গুিেেন থেগম
c) েোউণন

b) আেুি ফজি
d) উপবরর কিউ নন

xxv. পাসী ব্রাউবনর মবত্,এই মুঘি স্থাপত্ুটট “এিটট পারকসি কেন্তার ভারত্ীে রূপােে”--a) পুরানা কিিা
c) কেরোবির স্মৃকত্বস ধ

b) িযমােুবনর স্মৃকত্বস ধ
d) উপবরর কিানটট নে

Answer any four questions
4. মুঘি সাম্রাজয প্রণিষ্ঠাে োেথরর কৃণিত্ব পযাথিাচনা
ম
কর।

(4x10= 40)

5. সংস্কারক ণহসাথে থিরিাথহর কমকাথের
ম
সংণক্ষপ্ত পণরচে োও।
6. আকেথরর রাজপুি নীণির পযাথিাচনা
ম
কর।
7. মুঘি সম্রা আকের প্রেণিমি মনসেোরী েযেস্থার বেণিষ্টয গুণি সংথক্ষথপ আথিাচনা কর।
8. হুমােুন ও আকেথরর আমথি মুঘি েরোরী ণচত্রকিার পণরচে োও।
9. ঐণিহাণসক আেুি ফজি ও েোেুনী সম্পথকম

ীকা থিখ।

-----------------------------------------------------------------------------------------

