Bankim Sardar College
Semester IV Examination 2020
B.A. Hons
Subject: History (CC-10)
Answers of each group should be in separate answer-sheet
Group – A (F.M. 10)
1.

Answer any five questions

5x2= 10

(𝑖) দ ূ র-উল-আমল কী ?
(𝑖𝑖) ঔর েজব ক কেনা িজ ািপর বলা হেতা ?
(𝑖𝑖𝑖) জমা ও হািসল কী ?
(𝑖𝑣) খুদকা ও পাইকা কােদর বলা হেতা ?
(𝑣) খানজাদা ও সকজাদা অিভজাত কারা িছল ?
(𝑣𝑖)

মাঘল যু েগ বাংলার কান কান ব র থেক বািনজ চলেতা ?

(𝑣𝑖𝑖) স দশ শতেকর বাংলা সািহেত র দু জন মুসলমান কিবর নাম লখ ।
(𝑣𝑖𝑖𝑖) সৎনািম িবে াহ কখন ও কাথায় ঘেট ?

Group – B (F.M, 15)
2. Answer any one question

1x15= 15

(𝑖) মুঘল সা ােজ র পতেনর জন কান কারণ িল মূ লত দায়ী? এে ে

দাি ণােত দীঘ অব ােনর

ঔর েজেবর রাজপুত নীিত ও

ব াখ া কর।

(𝑖𝑖) মুঘল দরবােরর িচ কলার বিশ

স েক আেলাচনা কর।

Group – C (F.M. 65 = 25 × 1 + 4 × 10)
3. Answer following questions
(𝑖) ‘আইন-ই-আকবির’ ও ‘আকবরনামা’
(𝑎) আবু ল ফজল (𝑏) বীরবল (𝑐)
(𝑖𝑖) মনসবদারী

থা

25x1= 25
ক িলেখিছেলন?

প গা ামী (𝑑) আ ু ল লিতফ।

বতন কেরন ক?

(𝑎) বাবর (𝑏) মায়ু ন (𝑐) আকবর (𝑑) জাহা ীর।
(𝑖𝑖𝑖) স ার টমাস রা কান মুঘল স ােটর শাসনকােল ভারেত আেসন?
(𝑎) আকবর (𝑏) জাহা ীর (𝑐) শাহজাহান (𝑑) ঔর েজব।

(𝑖𝑣) বােরা ভুই
ঁ য়ােদর দমন কের কান মুঘল স াট বাংলা জয় কেরন?
(𝑎) আকবর (𝑏) জাহা ীর (𝑐) খস
(𝑣) তাজমহল িনমােন অন তম

(𝑑) মুরাদ।

ধান পিত ক িছেলন?

(𝑎) সনাতন দাস (𝑏) ঈশা খাঁ (𝑐) এনােয়ৎ খাঁ (𝑑) এেদর কউ না।
(𝑣𝑖) ঔর েজেবর পতেনর
(𝑎) দাি নাত

ধান কারণ কানিট?
াকৃিতক িবপযয় (𝑑) িশখ িবে াহ।

ত (𝑏) ি ক আ মণ (𝑐)

(𝑣𝑖𝑖) মুঘল যু েগর

েদশ িলেত রাজ আদােয়র দািয়ে কারা িছেলন?

(𝑎) জিমদার (𝑏) আিমল (𝑐) কারকুন (𝑑) পুেরািহত।
(𝑣𝑖𝑖𝑖) মুঘল যু েগ কা ীর ও িস ু অ েল
(𝑎) কানকুত (𝑏) গ াব

চিলত রাজ ব ব ার নাম িক িছল?

(𝑐) দহশালা (𝑑)

াির।

(𝑖𝑥) মুঘল যু েগ ভারতীয় সমাজ ব ব া িছল-(𝑎) সাম তাি ক (𝑏) ধমীয় (𝑐) দাস থা িভি ক (𝑑) সাম বাদী।
(𝑥) মুঘল যু েগর
(𝑎)

ধান মু া িক িছল?

িপ (𝑏) ট া (𝑐) িজতল (𝑑) কিড়।

(𝑥𝑖) মুঘল যু েগর িবখ াত স ীতিশ ী ক িছেলন?
(𝑎) তানেসন (𝑏) আিমর খস
(𝑥𝑖𝑖) মুঘল শাসনকােলর

(𝑐) কািফ খাঁ (𝑑) এনােয়ৎ খাঁ।

ধান িচ কর ক িছেলন?

(𝑎) ঈশা খাঁ (𝑏) মনসু র (𝑐) মেহশ দাস (𝑑) িবেষণ দাস।
(𝑥𝑖𝑖𝑖) ‘প াবতী’

িট ক িলেখেছন?

(𝑎) সয়দ আলাওল (𝑏) ফজী (𝑐) রামদাস (𝑑) তুলসীদাস।
(𝑥𝑖𝑣) মুঘল যু েগর াপেত সবেচেয় বিশ

ভাব িছল কান রীিতর?

(𝑎) কুষান রীিত (𝑏) পারিসক রীিত (𝑐) ি ক রীিত (𝑑) ািবড় রীিত।
(𝑥𝑣) কান মুঘল স ােটর শাসনকােল ভারেত তামাক চাষ
(𝑎) আকবর (𝑏) জাহা ীর (𝑐) শাহজাহান (𝑑) ঔর েজব।
(𝑥𝑣𝑖) কান মুঘল স াট পুনরায় িজিজয়া কর চালু কেরন?
(𝑎) আকবর (𝑏) জাহা ীর (𝑐) শাহজাহান (𝑑) ঔর েজব।

হয়?

(𝑥𝑣𝑖𝑖) ময়ূ র িসংহাসেনর িশ ী ক িছেলন?
(𝑎) ফিরদ খাঁ (𝑏) ববাদল খাঁ (𝑐) জুনা খাঁ (𝑑) উলু গ খাঁ।
(𝑥𝑣𝑖𝑖𝑖) মুঘল যু েগ দূ রবািনিজ ক লনেদেনর
(𝑎) িবিনময়

থা (𝑏) মু া মাধ ম (𝑐) ি

ধান মাধ ম িক িছল?

মাধ ম (𝑑) কানিটই নয়।

(𝑥𝑖𝑥) কান মুঘল যু বরাজ গীতা ও অথবেবেদর ফািস অনু বাদ কেরন?
(𝑎) দারািশেকা (𝑏) সু জা (𝑐) মুরাদ (𝑑) ঔর েজব।
(𝑥𝑥) শাহজাহানপ ী মমতাজ মারা যান চতুদশ স ান গৗ হরা বগেমর জে র সময়। এিট কান বছর ঘেট?
(𝑎) ১৬৩০ ি ঃ (𝑏) ১৬৩১ ি ঃ (𝑐) ১৬৩২ ি ঃ (𝑑) ১৬৩৩ ি ঃ।
(𝑥𝑥𝑖) ‘ইবাদতখানা’ িক?
(𝑎) বসবােসর সু রম অ ািলকা (𝑏) সকল ধম আেলাচনার গৃ হ (𝑐) ভাজনালয় (𝑑) কানিটই নয়।
(𝑥𝑥𝑖𝑖) ভারেত মুঘলেদর রাজধানী কাথায় িছল?
(𝑎) িদ ী (𝑏) আ া (𝑐) এলাহাবাদ (𝑑) গজনী।
(𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖) মুঘল আমেলর কান নারী

থম ঐিতহািসক দিলল রচনা কেরন?

(𝑎) নু রজাহান (𝑏) লবদন (𝑐) জাহানারা (𝑑) জবুি সা।
(𝑥𝑥𝑖𝑣) মুঘল বািহনীর কান িবভাগ পুেরাপুির রা ীয় বতন ভাগী িছল?
(𝑎) পদািতক (𝑏) অ ােরাহী (𝑐) হি (𝑑) গাল াজ।
(𝑥𝑥𝑣) কান মুঘল স াট সতী থা িনিস

কেরিছেলন?

(𝑎) আকবর (𝑏) জাহা ীর (𝑐) শাহজাহান (𝑑) ঔর েজব।
Answer any four questions (4x10= 40)
4. জাহা ীেরর রাজ কােল মুঘল দরবাের ‘নূ রজাহান চে র’
5. শাহজাহােনর ‘মধ এিশয়া নীিত’ স েক আেলাচনা কর।
6. মুঘল যু েগ উৎপািদত অথকরী ফসেলর িববরন দাও।
7. মুঘল যু েগর কারখানা ব ব া স েক সংি

টীকা লখ।

8. মুঘল ভারেতর ব াংিকং ব াব া স েক তুিম িক জান?
9. িশখ ও মুঘলেদর মধ কার স েকর

কৃিত িক িছল?

ভাব িক প িছল?

