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প্রশ্নমানঃ ৩/২     

 

১। রজমনামা কি ?  

২। মুঘল প্রশাসনন কমর বক্সীর ভূকমিা কি কিল ?  

৩। ‘তল্লাপক্কম’ কি ?  

৪। কশবাজজর কিান সভাসদ ‘কশবাজজর জীবনী’ রচনা িনরন ?  

৫। ১৬৬৫ করিঃ িানদর মনযে পুরন্দনরর সকি হয় ?  

৬। ‘দল খালসা’ কি ?  

৭। বান্দাবাহাদুর কি কিনলন ?  

৮। অষ্টাদশ শতনি মুঘল দরবানর কিান কিান দল বা ক াষ্ঠীর প্রাযানে কিল ?  

৯। অষ্টাদশ শতনির কিতীয় দশনি িারা মুঘল দরবানর রাজস্রষ্টার ভূকমিা কননয়কিল ?  

১০। ‘আবওয়াব’ কি ?  

১১। বাকনয়া ও বহরা িারা ?  

১২। ‘মালজকমকন’ বেবস্থা কি ?  

১৩। কিান ঘটনানি প্রাসাদ কবপ্লব বলা হয় ?  

১৪। উত্তরাকযিারী রাজে বলনত কি কবাঝ ?  

১৫। ‘কদওয়ান’ কি ?  

১৬। ‘মারাঠা জাকতর কননপাকলয়ন’ িানি, কিন বলা হয় ?  

১৭। ‘কহন্দ-ুপাদ-পাদশাকহ’ কি ?  

১৮। সুবাদার িানি ব্লা হয় ?  

১৯। ‘নানয়ব-নাজজম’ কি ? কি এই পনদ কনযুক্ত হন ? 

২০। সারমোননর কদৌত িানি বনল।   
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১। মুঘল যুন  সঙ্গীতচচচার যারা আনলাচনা ির।  

২। মুঘল সাম্রানজে অকভজাত কেণীর  ঠন কিরুপ কিল ?  

৩। তুকম কি মনন ির কয, কশবাজজর প্রবকতচত রাজস্ব বেবস্থা মুঘল শজক্তনি প্রকতনরানযর জনে 

প্রনয়াজনীয় এিটট পদনেপ কিল ?  

৪। িৃকি সংিট মুঘল সাম্রানজের পতননর জনে িতটা দায়ী কিল ?  

৫। মুকশ চদিুকল খাাঁর সমনয় বাংলার ভূকমরাজস্ব বেবস্থা কিমন কিল ?  

৬। পরবতী মযেিালীন ভারনত এনিশ্বরবাদী যম চ ভাবনার কবিাশ কিরুপ কিল ?  

৭। ইজারাদাকর বেবস্থা বলনত কি কবাঝ ?  

৮। ফারুিকশয়ার ফরমাননর মূল কবিয় কি কিল ?  

৯। মুঘল কচত্রিলা সংনেনপ আনলাচনা ির।  

১০। মুঘল যুন র সাকহতে ও সংসৃ্ককতর কববরণ দাও।  

১১। শাসি কহসানব কশবাজজর িৃকতত্ব আনলাচনা ির।  

১২। পাকনপনের তৃতীয় যুনের িারণ ও ফলাফল আনলাচনা ির।  
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১। মুঘল যুন  স্থাপতে ও ভাস্কনয চর কবিাশ আনলাচনা ির ।  

২। মুঘলনদর পতনপনব চ উত্তর ভারনত কশখ শজক্ত কিভানব মুঘল কবনরাযী প্রকতনরায  নে 

তুনলকিল ? এই প্রকতনরাযনি তুকম কিভানব বোখো িরনব ?  

৩। আঞ্চকলি রাজে কহসানব মহীশূর রানজের উৎপকত্ত আনলাচনা ির।  

৪। অষ্টাদশ শতনির প্রেমায চ কিন তাৎপয চপূণ চ কিল ?  

৫। মুঘল যুন র যমীয় সমন্বয়বাদ সম্পনিচ যা জাননা কলখ।  



৬। কশবাজজর কনতৃনত্ব মারাঠা জাকতর উত্থাননর িাকহনী কববৃত ির।  

৭। সপ্তদশ শতনির কিতীয়ানয চ মারাঠা-কমাঘল িনের পকরচয় দাও।  

৮। প্রেম কতনজন কপনশায়ার কনতৃনত্ব মারাঠা শজক্তর উত্থাননর ইকতহাস আনলাচনা ির।  

৯। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেমানয চ আঞ্চকলি শজক্ত কহসানব বাংলার উত্থান আনলাচনা ির।  

১০। মুকশ চদিুকল খাাঁ কেনি আকলবকদচ খাাঁ পয চন্ত বাংলার স্বাযীন নবাকবর ইকতহাস আনলাচনা ির।                    


