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SECTION A – INTERNAL (Total 5 Marks) 

 

 

1. Attempt any five questions: (5x1=5) 

a) Who introduced the Mansabdari system? 

b) What was the name of the silver coin introduced during the reign of Babar and Humayun? 

c) In which year did Akbar conquer Bengal? 

d) In which year did Akbar introduce the Dahshala system? 

e) Who is the author of Humayun-Nama? 

f) Name one Sanskrit scholar of the Mughal period. 

 

SECTION B – THEORY (TOTAL – 32 Marks) 

 

2. Attempt any two questions (2x6=12) 

a) Discuss very briefly the importance of Tuzuk-i-Baburi as a source of Mughal history. 

b) Write a short note on the development of Hindi literature during the reign of Akbar. 

c) Write a short note on Akbar’s Sulh-hi-kul 

d) Discuss briefly the peasant revolts during the Mughal period till the reign of Akbar 

 

 

3. Attempt any one question (1x20=20) 

a) Make an assessment of the writings of Abul Fazal as a historian. 

b) How far was Babur successful in laying the foundation of the Mughal Empire? 

c) Analyse the nature of Akbar’s military conquests. 

d) Explain Akbar’s land revenue system. 

 



 

 

SECTION C - TUTORIAL (8 MARKS) 

 

4. Attempt any one question (1x8 = 8) 

a) How would you assess Badauni’s contribution as a historian 

b) What were some of the military innovations introduced by Babur? 

c) Discuss Sher Shah’s revenue reforms 

d) Assess Akbar’s Religious Policy 

 

Bengali Version 

SECTION A – INTERNAL (Total 5 Marks) 

 

১। যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ (১ x ৫) 

 ) মনসবদোরী প্রথো য  চোল ু শ্নরন? 

 

খ) বোবর ও হুমোয়ুশ্ননর আমশ্নল প্রচচলত যরৌপয় মুদ্রোর নোম চ ? 

 

গ) য োন বছর আ বর বোাংলো জয়  শ্নরন? 

ঘ) আ বর য োন বছর ‘দহশোলো’ বশ্নদোবস্ত প্রবততন  শ্নরন? 

ঙ) ‘হুমোয়ুন-নোমো’ য  রচনো  শ্নরন? 

চ) মুঘল েুশ্নগর এ জন সাংসৃ্কত পণ্ডিশ্নতর নোম যলশ্নখো। 

 

 

 

SECTION B – THEORY (TOTAL 32 Marks) 

 

২। যে য োন দুটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ (২ x ৬=১২) 

 ) মুঘল ইচতহোশ্নসর উপোদোন চহসোশ্নব তুজ ু-ই-বোবুচরর গুরুত্ব অচত সাংশ্নেশ্নপ 

আশ্নলোচনো  র। 

খ) আ বশ্নরর সময় োশ্নল চহণ্ডদ সোচহশ্নতের চব োশ সম্বশ্নে এ টি সাংচেপ্ত িী ো যলশ্নখো। 



গ) আ শ্নবরর সুলহ-চহ- ুল সম্পশ্ন ত এ টি িী ো যলশ্নখো। 

 

ঘ) মুঘল েুশ্নগ আ শ্নবরর রোজত্ব োল পে তন্ত  ৃষ  চবশ্নদ্রোহগুচল সাংশ্নেশ্নপ উশ্নেখ  র। 

 

 

 

৩) যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ (১ x ২০=২) 

 ) ঐচতহোচস  চহসোশ্নব আবুল ফজশ্নলর রচনোর মূলেোয়ন  র । 

 

খ) মুঘল সোম্রোশ্নজের স্থোপ  চহসোশ্নব বোবর  শ্নতোিো সফল হশ্নয়চছশ্নলন? 

 

গ) আ শ্নবরর সোমচর  চবজশ্নয়র চচরত্র আশ্নলোচনো  র। 

ঘ) আ শ্নবরর আমশ্নল ভূচম-রোজস্ব বশ্নদোবস্ত আশ্নলোচনো  র। 

 

 

 

 

SECTION C - TUTORIAL (Total 8 MARKS) 

 

৪) যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ (১ x ৮=৮) 

 ) ঐচতহোচস  চহসোশ্নব বদোউচনর মূলেোয়ন  র। 

 

খ) বোশ্নবরর  শ্নয় টি অচভনব রণনীচতর আশ্নলোচনো  র। 

 

গ) যশরশোশ্নহর রোজস্ব সাংস্কোরগুচল উশ্নেখ  র। 

 

ঘ) আ বশ্নরর ধম তনীচত চবশ্নেষণ  র। 

 


