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PAPER – III      FULL MARKS- 50 

 

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

 

১। তুর ক্ ো-আফগোন যুরগ ‘ইক্তো’ ব্যব্স্থোর বব্ব্তক ন আর োচনো ্ররো। 
Discuss the evolution of the Iqta system during the Turko-Afghan period. 
  
২। আ োউবিন খ বির ব্োিোর বনয়ন্ত্রণ নীবত আর োচনো ্ররো। 
Discuss Alauddin Khalji’s market control policy.  
 
৩। বফররোিশোহ তুঘ র্র িনবহত্র ্োযকোব্ ী পযকোর োচনো ্ররো। 
Review Firuz Shah Tughluq’s welfare measures.  
 
৪। তুবি ব্ িরন ্ররো যয ব্োব্র বির ন িুঘ  সোম্রোরিযর প্র্ৃত প্রবতষ্ঠোতো?  

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

৫। আ্ব্ররর ধিকনীবত ব্যখযো ্র।   

Give an account of Akbar's religious policy.  
 

৬।  দোবিনোতয িত ব্? এটি আরংরিরব্র পতরন ্তখোবন দোয়ী? 

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

৭। িুঘ  যুরগ ্ৃষ্ বব্ররোহগুব র বব্ব্রন দোও।  

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

PAPER- IV   FULL MARKS- 50 
 

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

 

১। সোিন্ততন্ত্র যের্ ধনতরন্ত্র রূপোন্তর সম্পব ক্ ত ঐবতহোবস্ বব্ত ক্  সংরিরপ আর োচনো ্ররো। 
Discuss the briefly the historical debate over the transition from feudalism to capitalism. 



 

২। ১৪৫৩ বিস্টোরে ্নস্টযোন্টরনোপর র পতরনর তোৎপযক ব্যোখযো ্ররো। 
 Explain the significance of the fall of Constantinople in 1453. 
 

 ৩।রলোররন্স য্রনো নব্িোগরণর িন্মভূবি হরয় ওরে?  

Why did Florence become the birthplace of the Renaissance? 
 

৪। ইউররোরপ ি ূয বব্প্লরব্র প্রভোব্ ব্যোখযো ্ররো। 
Explain the impact of the price revolution in Europe. 

 
 ৫। িোটিক ন  ুেোর এর যনতৃরে িোিকোবনরত ধিকসংস্কোর আরদো রনর বব্ব্রণ দোও। 
 Give an account of the Reformation Movement in Germany under Martin Luther. 
 

 ৬। যষোড়শ ও সপ্তদশ শতর্র ইউররোরপর ব্ভোরব্ ব্যোং্ ব্যব্স্থো গরড় ওরে। 
 How did a banking system develop in Europe during the 16th and the 17th centuries. 
 

 ৭। ইং যোরের গৃহযুরের চবরত্র বব্রেষণ ্ররো। 
 Analyse the character of the Civil War in England. 
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