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B.A. 3rd Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS) 
Subject: History 
Paper: CC-VII  

History of India (1526–1757 C.E) 

Time: 3 Hours                                                          Full Marks: 60 
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 
দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংঔযাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণও। 

যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ। 
1. Answer any Six of the following questions:                                5x6=30 

নীর্েয যম যওান ছয়ক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ  
a) How far was Humayun himself responsible for his failure? 
    হুভায়ূন োাঁয ফযর্ণোয েনয ক্ষনর্ে ওেিা দায়ী ক্ষছর্রন?  
b) Do you think that Sher Shah was the precursor of Akbar? 

েুক্ষভ ওী যয ার্ও অওফর্যয গ্রদূে ফর্র ভর্ন ওয?  
c) To what extent was Akbar’s Rajput policy successful?  

অওফর্যয যােুে নীক্ষে ওেদূয পর র্য়ক্ষছর?  
d) Evaluate Shahjahan as a ruler. 

াও ক্ষর্র্ফ াোার্নয ভূরযায়ন ওয। 
e) Give an account of Aurangzeb’s religious policy. 

যংর্ের্ফয ধভণীয় নীক্ষেয মণার্রােনা ওয।      
f) How far were the land revenue reforms of Murshid Quli Khan effective? 

ভুক্ষণদওুক্ষর ঔার্নয বূক্ষভযােস্ব ংস্কায ওেিা ওামণওয র্য়ক্ষছর? 
g) Detemine the responsibility of the nobles for the decline of the Mughal Empire? 

যভাখর াম্রার্েযয ের্ন ক্ষবোের্দয দাক্ষয়ত্ব ক্ষনরূণ ওয।      
h) To what extent did caste and religion affect the peasant uprisings in Mughal India? 

যভাখর বাযর্ে োক্ষে  ধভণ ংক্রান্ত প্রে ওৃলও অর্দারনগুক্ষরর্ও ওেদূয প্রবাক্ষফে ওর্যক্ষছর?   
2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   

       নীর্েয যম যওান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ  
a) What were the main features of the Mansabdari System? 



~ 2 ~ 
 

ভনফদাযী ফযফস্থায প্রধান বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর ওী ক্ষছর?  
b) Analyse the north–west frontier policy of the Mughals. 

যভাখরর্দয উত্তয-ক্ষিভ ীভান্ত নীক্ষে ক্ষফর্েলণ ওয।  
c) Is it correct to say that as a ruler Aurangzeb has been much maligned by 

historians? 
এ ওর্া ফরা ওী ঙ্গে যম াও ক্ষর্র্ফ যংর্ের্ফর্ও ঐক্ষোক্ষওযা মর্া ওরক্ষিে ওর্যর্ছন?  

d) How far was the Jagirdari crisis responsible for the downfall of the Mughal Empire? 
োয়কীযদাযী িি যভাখর াম্রযার্েয ের্নয েনয ওেদূয দায়ী ক্ষছর?  

e) Was there a composite culture under the Mughals? 
যভাখর অভর্র ওী এওক্ষি ভক্ষিে ংসৃ্কক্ষে কর্ে উর্েক্ষছর?  
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