
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        HISTORY MODEL QUESTION PAPER 

HISTORY HONOURS 

2ND SEMESTER 

COURSE CODE: HISH/CC-T-4 

 

1. নীচের প্রতিটি প্রচের মান তিন।   

a. কাশ্মীচরর ইতিহাস রেনার নীতি তহসাচে কলহচের তিনটি লচযের উচেখ কর।  

b. গুজরাচির ইতিহাস জানা যায় এরকম কচয়কটি সমসামতয়ক তলতখি 

উপাদাচনর নাম ললখ। 

c. কাশ্মীচর কাককি েংচের প্রতিষ্ঠা কচে, লক কচরন?   

d. কাচক পরাজজি কচর লতলিাতদিে কচনৌজ অতিকার কচরন? মািকন্ড সূয ক মজির 

লক তনম কাে কচরতিচলন?  

e. তদদ্দা লক তিচলন?   

f. লকৌলীনে প্রথা লকান েংচের লকান োসক প্রেিকন কচরন? 

g. ‘কুররম’ ও ‘লকাট্টম’ কী?   

h. অলচেরুতনর ভারি সম্পতককি গ্রচের প্রতিপাদে তেষয়গুতল কী তিল?  

i. েোচের তেচদে নীতির প্রিান বেতেষ্ট্ে কী তিল?  

j. তসংহচলর ইতিহাস ‘মহােংে’ আতদমিে ভারচির ইতিহাচস গুরুত্বপূে ক লকন?  

k. লোলচদর গ্রামীে প্রোসচনর ‘উর’ এেং ‘সভা’-র ভূতমকা উচেখ কর।  

l. কাতরগতর ো েৃতি তেযচের লযচে ‘তগল্ড’-এর ভূতমকা উচেখ কর। 

m. উির ভারচির ‘নাথপতে’ কাচদর েলা হি?  



n. ভারচি তেতভন্ন অঞ্চচল লযসকল রাজপুি রাজেগুতলর আতেভকাে ঘচি িাচদর 

নাম ললখ। 

o. পেেচদর রাজিানী লকাথায় তিল? এই েংচের লেষ্ঠ রাজা লক তিচলন?  

p. লকান পেেরাজ লিান্ডাইমন্ডলচম পাহাড় লকচি মজির তনম কাে শুরু 

কচরতিচলন? িাাঁর ললখা কােে নািকটির নাম কী?   

q. মজির তনম কাচে ‘নগর’ রীতি কী? 

r. প্রথম মচহন্দ্রেম কন কী কী উপাতি গ্রহে কচরতিচলন?  

s. লকান পেেরাজ ‘তেতেেতেি’ ও ‘বেিেকারী’ নাচম পতরতেি তিচলন এেং লকন?  

t. কাজঞ্চর বকলাসনাথ মজির লক তনম কাে করান? তিতন কী উপাতি লনন?   

u. ভারচির রাজননতিক ইতিহাচস ১১৯১ এেং ১১৯২ এই েির দুটি গুরুত্বপূে ক 

লকন?   

v. সুলিান রাজজয়ার োসন কাচলর তিনটি মূল বেতেষ্ট্ে উচেখ কর।  

w. েলেন িার সামতরক তেভাচগর পুনগ কঠন কচরতিচলন লকন?  

x. খলজীচদর দতযে ভারি অতভযাচন লক লনিৃত্ব লদন? এই ঘিনা তনচয় লক একটি 

গ্রে ললচখন?  

y. ‘লদওয়ান-ই-তরসালি’ এেং ‘লদওয়ান-ই-ইনসা’-র ভূতমকা কী তিল?  

z. লকান মুসলমান লসনাপতি প্রথম োংলা জয় কচরন? িখন োংলার োসক লক 

তিচলন?  

 

২। নীচের প্রতিটি প্রচের মান পাাঁে।   

 

a. তিিীয় পুলচকেীর কৃতিত্ব ললখ। 

b. পেে তেল্পরীতির বেতেষ্ট্েগুতল আচলােনা কর।  

c. প্রথম রাচজন্দ্র লোচলর কৃতিত্ব ললখ। 

d. লোল তেল্প স্থাপচিের বেতেষ্ট্েগুতল আচলােনা কর। 

e. লোলচদর সামুতিক কায কােলী আচলােনা কর।      

f. আতদমিে যুচগ উির ভারচির রাজেগুতলর মচিে সংঘাচির কারে আচলােনা 

কর। 

g. বকেিক তেচিাচহর গুরুত্ব ললখ।   

h. রাজপুি রাজেগুতলর পরাজচয়র আথ ক-সামাজজক কারে েোখো কর। 

i. ঐতিহাতসক তহসাচে তমনহাজ-উস-তসরাচজর মূল িাৎপয ক উচেখ কর। 

j. সুলিান মামুচদর ভারি আক্রমচে কারে ও ফলাফল ললখ।  

k. উির ভারচির িুতকক েজির সাফচলের তপিচন কী কী কারে তিল?  

l. িরাইচনর তিিীয় যুচের গুরুত্ব কী তিল? 

m. েলেচনর কৃতিত্ব ললখ। 

n. সুলিানা রাজজয়া লকন েেথ ক হচয়তিচলন?    

o. তদতে সুলিাতনর প্রকৃি প্রতিষ্ঠািা কাচক লকন েলা হয়? 

p. খলজজ তেপ্লচের গুরুত্ব ললখ।     



q. মহম্মদ-তেন-িুঘলচকর অথ কননতিক সংস্কার েেথ ক হচয়তিল লকন? 

r. সুলিাতন সাম্রাচজের পিচনর জনে মহম্মদ তেন িুঘলক কিখাতন দায়ী তিচলন?  

s. সুলিাতন যুচগ রাচের প্রকৃতি-র মূলোয়ন কর।  

t. বিমুরলচের ভারি আক্রমচের তেেরে দাও।  

 

        ৩। নীচের প্রচের মান দে।   

 

a. পাল রাজাচদর অিীচন োংলার সংসৃ্কতির তেেিকন েোখো কর। 

b. পাল ও লসন যুচগ োংলার িম ক, সমাজ ও সংসৃ্কতির তেেরে দাও।  

c. েোচের জীেনী ও কৃতিত্ব আচলােনা কর।  

d. আতদ মিেযুচগ ভারিীয় জাতিেে ক প্রথা লকমন তিল েোখো কর।    

e. আলাউজদ্দন খলজজর অথ কননতিক সংস্কার আচলােনা কর।  

f. তফচরাজ-োহ-িুঘলচকর প্রজাকলোেকামী নীতিগুতলর মূলোয়ন কর। 

g. ‘মহম্মদ তেন িুঘলক তিচলন একজন পাগলা রাজা’- িুতম তক এই মি সমথ কন 

কর? লিামার উিচরর সপচয যুজি দাও।   

h. সুলিাতন সাম্রাচজের পিচনর কারেসমূহ আচলােনা কর।  

 

 

 

 


