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প্রশ্নমানঃ ৩/২  

 

১। বিজয়নগর প্রশাসনন প্রচবিত ‘নায়নকার’ প্রথা বক ?  

২। বিজয়নগর রানজের ‘নায়ক’ কারা ?  

৩। বিজয়নগর সাম্রানজে আগত দুজন পতত গুীজ পর্টুনকর নাম লিখ।  

৪। িাহমবন সাম্রাজে লেনে জন্মিাে করা পাাঁচটট মুসবিম রানজের নাম লিখ।  

৫। আইগা প্রথা বক ?  

৬। ‘রাওজাত-উি-ইনশা’ এিং ‘লদওয়ান-ই-আরশা’ গ্রন্থ দুটট কার রচনা ?  

৭। ‘অমুক্তমািেদা’ লক রচনা কনরন ? এটট লকান োষায় রবচত ?  

৮। কানদর ‘গুণরাজ খাাঁ’ ও ‘সতেরাজ খাাঁ’ উপাবি প্রদান করা হনয়বিি ?  

৯। ‘কাট্টাজ’ কী ?  

১০। বিজয়নগর ও িাহমবন রানজের মনিে সংঘানতর অথনুনবতক কারণ বক বিি ?  

১১। লক ‘বিদোসুন্দর কািে’ রচনা কনরন, এর পৃষ্টনপাষক লক বিনিন ?  

১২। মামুদ গাওয়ান লক বিনিন ?  

১৩। ১৩৯৮ খ্রীষ্টানে ততমুর এর োরত অবের্াননর তাৎক্ষবণক প্রোি বক বিি ?  

১৪। লক, কখন, কার কাি লথনক ‘গুনরাজ খাাঁ’ উপাবি িাে কনরন ?  

১৫। িৃহস্পবত বমশ্র লক বিনিন ?  

১৬। িািনরর োরত আক্রমনণর সাফনিের প্রিান কারণ বক বিি ?  

১৭। লদৌিত খাাঁ লিাদীর ‘অনপক্ষা ও পর্নুিক্ষণ’ র্ুদ্ধনকৌশি নীবতর অথ ু বক ?  

১৮। লক, কনি তসয়দ িংনশর প্রবতষ্ঠা কনরন ? এই িংনশর লশষ সুিতান লক ?  

১৯। আগ্রা শহর লক, কনি প্রবতষ্ঠা কনরন ?  

২০। খানুয়ার র্ুনদ্ধর গুরুত্ব কী বিি ?  



২১। লচৌসার র্ুদ্ধ কনি, কানদর মনিে হনয়বিি ?  

২২। ‘খত’ ও ‘মুকাদ্দম’ বক ?  

২৩। িাির ও হত মায়ুননর রাজত্বকাি জানার বতনটট সাবহবতেক উপাদাননর নাম কর।  

২৪। ‘খারাজ’ ও ‘জাকাত’ এর সংজ্ঞা দাও।  

২৫। জজজজয়া বক ?  

২৬। কননৌনজর র্ুদ্ধ কনি, কানদর মনিে হনয়বিি ?  

২৭। দাদুদয়াি লক বিনিন ?  

২৮। িাংিায় প্রবতটষ্ঠত প্রথম মুসবিম স্থাপতে বক ? এটট লকাথায় অিবস্থত ?  

২৯। সুবফিাদ িিনত বক লিাঝ।  

৩০। বতনটট সুবফ বশিবসিার নাম লিখ ?  

 

 

প্রশ্নমানঃ ৫ 

 

১। বিজয়নগর – িাহমবন রানজের সংঘনষরু কারণ িোখো কর।  

২। আবদনা মসজজনদর স্থাপতেগত লিাইবশষ্টে বক বিি ?  

৩। লশরশানহর রাজস্ব সংস্কার সংনক্ষনপ লিখ।  

৪। হনূসনশাহী িংনশর রাজত্বকানি িাংিা সাবহনতের বিকাশ সম্পনক ুসংনক্ষনপ আনিাচনা 

কর।  

৫। সুিতাবন র্ুনগ িাংিায় বহন্দ-ুমুসবিম সাংসৃ্কবতক সমন্বনয়র উপর একটট টীকা লিখ ।  

৬। লিাবদ িংনশর লশ্রষ্ঠ সুিতান লক ? তার অিদান বক বিি ?  

৭। সুিতাবন র্ুনগর অেেন্তরীণ িাবণনজের গবতপ্রকৃবত িোখো কর।  

৮। সুিতাবন আমনি উৎপাদন িেিস্থায় কারখানার েূবমকা লিখ।  

৯। আফগান ও রাজপুতনদর বিরুনদ্ধ িািনরর সাফিেনক তত বম বক োনি িোখো করনি ?  

১০। লশরশানহর শাসন িেিস্থার প্রিান তিবশষ্টেগুবি বক ?  

১১। বদল্লী সুিতাবন বক ‘িম ুাশ্রয়ী রাষ্ট্র” বিি ?  

১২। সামাজজক লক্ষনে সবহষু্ণতা ও সমন্বয় এর প্রসানর সুফীনদর অিদান িোখো কর। 

১৩। খবিফার সনে বদল্লীর সুিতাননদর সম্পক ুলকমন বিি ?  



১৪। ‘সুিতাবন র্ুনগর আকির’ কানক িিা হয় ? লকন িিা হয় ?  

১৫। মহম্মদ-বিন-ততঘিনকর িেথতুার কারণ উনল্লখ কর।   
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১। বিনদশী পর্টুকনদর অনুসরনণ বিজয়নগর রানজের অথনুনবতক ও সামাজজক অিস্থা সম্বনে 

আনিাচনা কর।  

২। িাংিার সমাজ ও রাজনীবতনত হনূসনশাহী িংনশর রাজনত্বর প্রোি আনিাচনা কর।  

৩। ইক্তা িেিস্থার তিবশষ্টেগুবি আনিাচনা কর।  

৪। সুিতাবন র্ুনগর নগরায়ন প্রজক্রয়া িোখো কর।  

৫। েজক্ত বক ? েনয়াদশ লথনক লষাড়শ শতক পর্নু্ত েজক্ত আনন্দািননর গবতপ্রকৃবত িোখো কর।  

৬। োরনত ইনন্দা-ইসিামীয় বশল্প স্থাপনতের উৎপবি ও বিকাশ আনিাচনা কর।  

৭। বগয়াসউজদ্দন িিিননর রাজত্বকাি লথনক আিাউজদ্দন খিজজর রাজত্বকাি পর্নু্ত কীোনি 

রাজতনের আদনশরু বিকাশ ঘনট ?  

৮। আিাউজদ্দন খিজজর অথনুনবতক নীবত পর্ ুানিাচনা কর।  

৯। মহম্মদ-বিন-ততঘিনকর নীবতগুবি মূিোয়ন কর।  

১০। বদল্লী সুিতাবনর পতননর কারণ উনল্লখ কর।                                           

 


