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B.A. 3rd Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: CC-IC/GE-III  
History of India (1206-1707) 

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 ংখ্যাগুক্ষ পূণণমান ক্ষনর্দণলক। 

পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 
1. Answer any Six of the following questions:                                5x6=30 

নীর্ের যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ  
a) Discuss the importance of Raziya‘s ascendency to the throne in the history of 

medieval India. 
ভধযমুগগয বাযগেয ইতোগ যাতিয়ায তিংান আগযাগেয গুরুত্ব আগরাচনা কয। 

b) Explain the political significance of the Khalji Revolution.  
খরতি তফপ্লগফয রােননক্ষেক োৎময ফযাখযা কয।  

c) Write a short note on the Deccan policy of Alauddin Khalji.  
আাউক্ষিন খ্ক্ষের দাক্ষিণােয নীক্ষের উপর একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্। 

d) Explain the social significance of the Sufi Movement. 
ুক্ষি আগদারগনয াভাতিক ও ািংসৃ্কতেক োৎময  ফযাখযা কয।      

e) Describe the cultural achievements of Vijayanagar under Krishnadeva Raya.  
কৃষ্ণর্দব রার্য়র আমর্ তফিয়নগগযয ািংসৃ্কতেক কৃক্ষের্ের ক্ষববরণ দাও। 

f) Assess the contributions of Hussain Shahi dynasty to the cultural life of Bengal. 
ফািংরায ািংসৃ্কতেক িীফগন হুগন াী ফিংগয অফদান তনরূে কয। 

g) What were the characteristic features of the Mansabdari system under Akbar? 
আকফগযয আমর্ ভনফদাতয প্রথার েক্ষরত্রগে বফতষ্ট্যগুক্ষ কী ক্ষছ?    

h) Evaluate the significance of the Rajput policy of Aurangzeb.  
        ঔযঙ্গগিগফয রােপুে নীতেয োৎময ভূরযায়ন কয।  
    2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   
       নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ  

a) Review Firuz Shah Tughlaq’s welfare measures. 
তপগযাি া েুঘরগকয িনতেকয কামযাফরী মযাগরাচনা কয।  

b) Analyze the social conditions under Delhi Sultanate. 



[2] 
 

ুরোতন আভগরয াভাতিক অফস্থা তফগেলে কয। 
c) Discuss the various causes for the downfall of the Sultanate of Delhi.  

        তদতির ুরোতন াগনয েগনয তফতবন্ন কাযেভূ আগরাচনা কয।   
d) Can Shahjahan’s reign be described as golden age in respect of art and 

architecture?  
ক্ষলল্প ও স্থাপর্েযর ক্ষনক্ষরর্খ্ লাোার্নর রােেকার্ক কী ুবণণ যুগ বা যায়?   

e) Write an essay on the Jagirdari crisis under the Mughals.  
        ভুঘর আমর্ িায়তগযদাতয ঙ্কর্ির উপর একক্ষি ক্ষনবন্ধ যখ্।    

--------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


