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১। বানিয়া কারা ?  

২। বািজারা কাদের বলা হয় ?  

৩। েশশালা বযবস্থা বলদে নক ববাঝ ?  

৪। োম কাদক বদল ?  

৫। নেওয়াি কাদক বদল ?  

৬। হানিল বলদে নক ববাঝ ?  

৭। জমা-োনম বলদে নক ববাঝ ?  

৮। ফ্রাদিায়া বানণ িদয় বক নিদলি ?  

৯। ঝদরাখা েশ িি নক ?  

১০। িৎিানম কাদের বলা হয় ?  

১১। খানলশা জনম কাদক বদল ?  

১২। নিেীয় পানিপদের যুদের  গুরুত্ব কী ?  

১৩। েকানব কাদক বদল ?  

১৪। জাবনে বযবস্থা বলদে নক ববাঝ ? 

১৫। “Agrarian System in Mughal India” বইটি কার বলখা ?  

১৬। ‘খুৎবা’ নক ?  

১৭। ‘কবুনলয়ে’ ও ‘পাট্টা’ নক ?  

১৮। ববরাম খাাঁ বক নিদলি ?  

১৯। ‘িুল-ই-কুল’ নক ?  

২০। ‘নমর আেীশ’ ও ‘নমর বহর’ কারা ? এদের কাজ নক নিল ?  



২১। বিাডরমল বক ?  

২২। গাল্লাবক্স বযবস্থা নক ?  

২৩। ‘জাি’ ও ‘িওয়ার’ নক ?  

২৪। ‘ইরানি’ ও ‘েুরানি’ কারা ?  

২৫। ‘েু আিপা’ ও ‘নশ আিপা’ নক ?      
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১। ঐনেহানিক নহিাদব িংদেদপ আব্দলু হানমে লাদহারীর মূলযায়ি কদরা ।  

২। মুঘল যুদগর রাজকীয় কারখািাগুনলর উপর িংনেপ্ত িীকা বলখ ।  

৩। মুঘল যুদগর মুদ্রা বযবস্থা িম্পদকি িংদেদপ বলখ।  

৪। েীি-ই-ইলাহী িম্পদকি িংদেদপ আদলাচিা কর।  

৫। মুঘল যুদগর বনণকদের বেণীনবভাগ কদরা।  

৬। মুঘল আমদল অভযন্তরীণ বানণদজযর ধরি িম্পদকি একটি িংনেপ্ত িীকা বলখ।  

৭। িীকা বলখঃ খািুয়ার যুে।  

৮। বশর শাদহর কৃনেত্ব পয িাদলাচিা কর।  

৯। পানিপদের প্রেম যুদের গুরুত্ব আদলাচিা কর।  

১০। িীকা বলখঃ হলনেঘাদির যুে।  

১১। আকবদরর োনেযিােয িীনে আদলাচিা কর।  

১২। িীকা বলখঃ িূরজাহাি চক্র ।    
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১। ঐনেহানিক নহিাদব আবুল ফজদলর মূলযায়ি কর।  

২। মিিবোনর প্রোর নববেিি িম্পদকি আদলাচিা কর।  

৩। মুঘল ভারদের িগরায়ি িম্পদকি আদলাচিা কর।  



৪। িপ্তেশ শেদক ভারদের ববদেনশক বানণজয িম্পদকি আদলাচিা কর।  

৫। “বাবর একজি নবদজো নিদলি মাত্র, িাম্রাজয িংগঠক িি” – আদলাচিা কর।  

৬। আকবদরর ভূনমরাজস্ব িীনে আদলাচিা কর।  

৭। আকবদরর রাজপুে িীনের িমাদলাচিামূলক আদলাচিা কর।  

৮। বযাো ও শািক নহিাদব শাহজাহাদির কৃনেত্ব নবচার কর।            

 

    


