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SECTION A – INTERNAL (Total 5 Marks) 

 

 

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

a) Who were called the 'Ulema'?  

b) Mention any one important Sufi sect during the Mughal period  

c) Who was Ustad Mansur? 

d) Name any one significant painting from Akbar’s time.  

e) Who is the author of Muntakhab-ul-Lubab? 

f) Name any one European traveller who visited India during the Mughal period.  

 

 

SECTION B – THEORY (TOTAL – 32 Marks) 

 

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

a) Briefly assess Bernier’s contribution. 

b) Write a short note on the Naqshbandi Sect. 

c) Narrate in brief the Jagirdari system during the reign of Jahangir and Shahjahan.  

d) Discuss the nature of Mughal art during the reign of Jahangir. 

 

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

a) Analyse the nature of Persian sources on Mughal history between 1605 and 1707 



b) Analyse the Mansabdari system during the reign of Jahangir and Shahjahan.  

c) Discuss the chronological evolution of Mughal painting during the first six Mughal 

emperors in India. 

d) How far was Murshid Quli Khan responsible in making the Bengal Subah prosperous? 

 

SECTION C - TUTORIAL (8 MARKS) 

 

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

a) Was there any ideological shift in the realm of art during the reign of Aurangzeb? 

b) Discuss very briefly the progress of Sanskrit and Hindi literature during the reign of 

Shah Jahan.  

c) How did Shivaji unify the Maratha kingdom?  

d) Describe the achievements of Baji Rao I 

 

Bengali Version 

SECTION A – INTERNAL (Total 5 Marks) 

 

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

 ) ‘উশ্নেমো’  োশ্নদর বেো হত?  

খ) মুঘে আমশ্নের এ টি সুফি ফসেফসেোর নোম যেখ।  

গ) উসতোদ মনসুর য  ফিশ্নেন? 

ঘ) আ বশ্নরর রোজত্ব োশ্নে এ টি ফবখযোত ফচশ্নের নোম যেখ।  

ঙ) ‘মুন্তোখোব-উে-েুবোব’-এর রচফিতো য ? 

চ) মুঘে েুশ্নগ ভোরশ্নত আগত যে য োন এ জন ফবশ্নদশী পে যিশ্ন র নোম উশ্নেখ  র। 

 

SECTION B – THEORY (TOTAL – 32 Marks) 

 

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

   ) বোফন যশ্নির সম্বশ্নে এ টি সংফিপ্ত িী ো যেখ। 

  খ) ন শবন্দি সম্প্রদোি সম্পশ্ন য এ টি িী ো যেখ। 



গ) জোহোঙ্গীর ও শোহজোহোশ্ননর আমশ্নে জোি়গীরদোরী বযবস্থো সংশ্নিশ্নপ ফববৃত  র ।  

ঘ) জোহোঙ্গীশ্নরর রোজত্ব োশ্নে ফচেশশেীর ববফশষ্ট্য ফ  ফিে? 

 

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

 ) ১৬০৫ ফি. যেশ্ন  ১৭০৭ ফি-এর মশ্নযয িোরফস ভোষোি রফচত মুঘে েুশ্নগর ইফতহোশ্নসর 

উপোদোনগুফের প্র ৃফত ফবশ্নেষণ  র।  

খ) জোহোঙ্গীর ও শোহজোহোশ্ননর আমশ্নে মনসবদোরী বযবস্থো ফবশ্নেষণ  র। 

গ) প্রেম িিজন মুঘে সম্রোশ্নির আমশ্নে মুঘে ফচেশশেীর ফববতযন আশ্নেোচনো  র। 

ঘ) বোংেো সুবোশ্ন  সম্পদশোেী  রোর ফপিশ্নন মুরফশদ  ুফে খোশ্ননর  ৃফতত্ব আশ্নেোচনো  র। 

 

 

SECTION C - TUTORIAL (8 MARKS) 

 

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

 ) ঔরঙ্গশ্নজশ্নবর আমশ্নে ফ  ফচেশশেীশ্নত আদশ যগত য োশ্ননো পফরবতযন আশ্নদৌ ফ  ঘশ্নিফিে? 

খ) শোহজোহোশ্ননর শোসন োশ্নে সংসৃ্কত ও ফহন্দি ভোষোর অগ্রগফত অফত সংশ্নিশ্নপ  

আশ্নেোচনো  র। 

গ) ফশবোজী মোরোঠো জোফতশ্ন  ফ ভোশ্নব ঐ যবদ্ধ  শ্নরফিশ্নেন? 

ঘ) প্রেম বোন্দজরোওশ্নির  ৃফতত্ব আশ্নেোচনো  র। 

 


