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1. Attempt all questions (2x10=20 marks) 

a) Who wrote Tuzuk-i-Baburi? 

b) When and between whom did the Second Battle of Panipat take place? 

c) Who was Man Singh? 

d) What is Nurjahan Junta? 

e) Who adopted the title of Alamgir? 

f) Why are the years 1757 and 1765 important? 

g) When and by whom was the Permanent Settlement introduced? 

h) When did the Sepoy Mutiny occur? Who was India's Governor General during that time? 

i) When was Sati abolished? Who was the Governor General of India during that time? 

j) Who formed the 'Arya Samaj' and the 'Prarthana Samaj'? 

 

 

2. Attempt any two questions (2x5=10 marks) 

 

a) Write a short note on the importance of the Battle of Khanwa? 

b) What was the significance of Akbar’s Rajput policy? 

c) What do you understand by Aurangzeb’s ‘Deccan Ulcer’? 

d) Explain the nature of the 'Dual Government' introduced in Bengal. 

e) Mention the characteristics of the 'Subsidiary Alliance'. 

f) How far was Lord Dalhousie responsible for the outbreak of the Mutiny? 

 

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

a) Analyse the nature of Akbar’s religious policy. 

b) Discuss the origin, nature and impact of the Bhakti movement. 

c)  Explain the 'Permanent Settlement' introduced in Bengal. What was its influence on 

contemporary peasant society? 

d) Analyse the nature of the Revolt of 1857. 

 

 

 

 

 



 

 

Bengali version 

 

১। সব কটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ (২X১০=২০) 

ক) ‘তুজকু-ই-বাবুরর’র রচরিতা কক? 

খ) রিতীি পারিপশ্নের যুদ্ধ কশ্নব ও কাশ্নদর মশ্নযে হি? 

গ) মাি র িং কক রিশ্নেি? 

ঘ) ‘িুরজাহাি-চক্র’ বেশ্নত রক কবাঝাি? 

ঙ) ‘আেমরগর’ উপারয কক গ্রহণ কশ্নরি? 

চ) ১৭৫৭ এবিং ১৭৬৫  াে দুটি গুরুত্বপূণ ণ  ককি? 

ি) রচরস্থািী বশ্নদাবস্ত কক কশ্নব প্রবতণি কশ্নররিশ্নেি? 

জ) র পাহী রবশ্নরাহ কশ্নব ঘশ্নিরিে? তখি ভারশ্নতর গভি ণর কজিাশ্নরে কক রিশ্নেি?  

 

ঝ)  তীদাহ প্রো কশ্নব রবশ্নোপ করা হশ্নিরিে? ক ই  মশ্নি ভারশ্নতর গভি ণর কজিাশ্নরে কক 

রিশ্নেি?  

 

ঞ)  আআয ণ  মাজআ এবিং আপ্রাে ণিা  মাজআ কারা প্ররতষ্ঠা কশ্নররিশ্নেি?  

 

২। কয ককাি দটুি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ (২ x ৫= ১০) 

ক) খািুিার যুশ্নদ্ধর গুরুত্ব  ম্বশ্নে একটি  িংরিপ্ত িীকা কেখ। 

খ) আকবশ্নরর রাজপুত িীরতর তাৎপয ণ রক রিে। 

গ) ঔরঙ্গশ্নজশ্নবর ‘দারিণাতে িত’ বেশ্নত রক কবাঝাি? 

ঘ) বািংোি প্রবরতণত দ্বিত শা ি বেবস্থা রক রিে? 

ঙ) অযীিতামূেক রমত্রতা িীরতর দ্ববরশষ্ট গুরে উশ্নেখ কর। 

চ) র পাহী রবশ্নরাশ্নহর জিে ের্ণ র্ােশ্নহৌ ী কতখারি দািী রিশ্নেি? 

 

৩। কয ককাি একটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ (১ x ২০= ২০) 

ক) আকবশ্নরর যমীি িীরতর প্রকৃরত রবশ্নেষণ কর। 



খ) ভক্তি আশ্নদােশ্নির উদ্ভব, প্রকৃরত ও ফোফে আশ্নোচিা কর। 

গ) বািংোি প্রবরতণত আরচরস্থািী বশ্নদাবস্তআ টি বোখো কর। তৎকােীি কৃরষ  মাশ্নজর ওপর এর 

প্রভাব রক রিে?  

 

ঘ) ১৮৫৭  াশ্নের মহারবশ্নরাশ্নহর প্রকৃরত রবশ্নেষণ কর। 
 

 


