
Women’s Christian College 

B.A. Part II (Supplementary) Examination, 2020 

History Honours 

                                                             Paper-IV 

                       Time: 2 hours 15 mins                  Full Marks: 50                                          

 

Q1) Attempt any four questions: (4x5=20)   

a) Assess the importance of the First Battle of Panipat. 

b) How far did the Battle of Khanwa prove to be decisive? 

c) Mention the chief features of Sher Shah’s military reforms 

d) What was the Din-i-Ilahi? 

e) Enumerate the chief features of the Jagirdari system 

f) Give an account of the irrigation system prevalent during the Mughal period. 

 

Q2) Attempt any one question: (1x10=10)   

 

a) Enumerate briefly Akbar’s Rajput policy 

b) What were the characteristics of the Mansabdari system? 

c) Discuss the growth of urbanisation during the Mughal period. 

d) Analyze the nature of the oceanic trade that was conducted under the aegis of the 
Mughals 

  

Q3) Attempt any one question: (1x20=20)   

 

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

b) Assess the importance of Sher Shah’s administrative reforms 

c) Analyse the nature of art and architecture that flourished during the reign of 
Jahangir and Shahjahan  

d) Analyse the zamindari system of the Mughal 

                                                        



Bengali version 

 

১। যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ (৪x৫=২০) 

 ) প্রথম পোননপশ্নথর েুশ্নের তোৎপে য যেখ।  

খ) খোনুয়োর েুে  শ্নতোিো গুরুত্বপূর্ য নিে? 

গ) যেরেোশ্নের সোমনর  সংস্কোশ্নরর প্রধোন বৈনেষ্টগুনে আশ্নেোচনো  র। 

ঘ) দীন-ই-ইেোনে ৈেশ্নত ন  যৈোঝ? 

ঙ) জোগীরদোনর ৈযৈস্থোর প্রধোন বৈনেষ্টগুনে আশ্নেোচনো  র। 

চ) মুঘে েুশ্নগর যসচ ৈযৈস্থো সম্বশ্নে যেখ। 

 

২। যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ (১x১০=১০) 

 ) আ ৈশ্নরর রোজপুত নীনতর সংনিপ্ত ৈযোখযো  র। 

খ) মনসৈদোরী ৈযৈস্থোর বৈনেষ্টগুনে আশ্নেোচনো  র। 

গ) মুঘে েুশ্নগর নগরোয়শ্নর্র নৈস্তোর আশ্নেোচনো  র। 

ঘ) মুঘে েুশ্নগ সমুনি  ৈোনর্শ্নজযর প্র ৃনত নৈশ্নেষর্  র। 

 

৩। যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ (১x২০=২০) 

 ) মুঘে সোম্রোজয প্রনতষ্ঠোর যিশ্নে ৈোৈর  শ্নতোিো সফে েশ্নয়নিশ্নেন? 

খ) যেরেোশ্নের প্রেোসনন  সংস্কোরগুনের গুরুত্ব নৈশ্নেষর্  শ্নর যদখোও। 

গ) জোেোঙ্গীর ও েোেজোেোশ্ননর আমশ্নে নেল্প ও স্থোপশ্নতযর স্বরূপ নৈশ্নেষর্  র। 

ঘ) মুঘেশ্নদর জনমদোনর ৈযৈস্থো নৈশ্নেষর্  র। 


