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 যে য োন ো পোাঁচটি প্রনের উত্তর দোও।                10x5=50 

 

১। আলাউদ্দিন খলদ্দির বািার দ্দনয়ন্ত্রণ নীদ্দি আললাচনা কলরা। 
Discuss Alauddin Khalji’s market control policy.  
 
২। িুলকক া-আফগান যুলগ ‘ইক্তা’ বযবস্থার দ্দববিক ন আললাচনা কলরা। 
Discuss the evolution of the Iqta system during the Turko-Afghan period.  
 
৩। দ্দফলরািশাহ িুঘললকর িনদ্দহিকর কাযকাবলী পযকাললাচনা কলরা। 
Review Firuz Shah Tughluq’s welfare measures.  
 
৪। িুদ্দি দ্দক িলন কলরা যয বাবর দ্দিললন িুঘল সাম্রালিযর প্রকৃি প্রদ্দিষ্ঠািা? 

Do you think that Babar was the real founder of Mughal empire? 
 

৫। আকবলরর ধিকনীদ্দি বযখযা কর।   

Give an account of Akbar's religious policy.  
 

৬।  দাদ্দিনািয িি দ্দক? এটি আরংলিলবর পিলন কিখাদ্দন দায়ী? 

What is Deccan ulcer? How far was it responsible for the downfall of Aurangjeb? 
 

৭। িুঘল যুলগ কৃষক দ্দবলরাহগুদ্দলর দ্দববরন দাও।  

Give an account of the agrarian revolts of the Mughal period.  
 
 

PAPER- III   FULL MARKS- 50 
 

যে য োন ো পোাঁচটি প্রনের উত্তর দোও।               10×5=50 

 

১। ফরাসী দ্দবপ্ললব দাশকদ্দনকলদর ভূদ্দিকা আললাচনা কলরা।  

Discuss the roll of the French Philosophers for the outbreak of the French Revolution.  
 



২। 1815 সাললর দ্দভলয়না বযবস্থার িূল নীদ্দিগুদ্দল আললাচনা কলরা।  

Analyse the main principles of the Viena Settlement.  
 

৩। ইিাদ্দলর ঐকয আলদাললন কাভুযলরর ভূদ্দিকা আললাচনা কলরা।  

Asses the contribution of Cavour to the unification of Italy.  
 

৪। প্রথি দ্দবশ্বযুলে িািকাদ্দনর দাদ্দয়ত্ব আললাচনা কলরা।  

 Determine the extent of German responsibility in the first world war.  
 

৫। যলদ্দনলনর নিুন অথকনীদ্দি পযকাললাচনা কলরা।  

Review Lenin's New Economic policy.  
 

৬। িুদ্দি দ্দক িলন কলরা যয ভাসকাই চুদ্দক্ত একটি "আলরাদ্দপি"শাদ্দি? 

Would you consider the Treaty of Versailles a "diktat" peace? 
 

৭। সদ্দিদ্দলি িাদ্দিপুঞ্জ গঠলনর যপ্রিাপট আললাচনা কলরা।  

Discuss the circumstances leading to the formation of the United Nations Organisation. 
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