
 
 

 

B.A. 3rd Semester (Honours) Examination, 2022 

                                                          Subject: History  

      Course ID: 30413                                            Course Code: AH/HST/303/C-7 

                    Course Title:  History of Medieval India (1206 A.D.-1526 A.D.) 

Full Marks: 40        Time: 2 Hours 

The figures in the margin indicate full marks 

                                                    Answer all the questions.                                          

UNIT I 

1. Answer any five of the following questions:                                               (2x5=10) 

িন িলিখত  িলর য কান পাচঁ টর উ র দাও।                                          

a) Who was the author of Kitab-ul-Hind and when did he come to India? 

িকতাব-উল-িহ  টর রচিয়তােক এবং িতিন কখন ভারেত এেসিছেলন? 

b) Who was Ibn Batuta? Name the book written by him. 

ইবনবততা ক িছেলন? তারঁ লখা ে র নাম কর। 

c) Define Sijda and Paibos. 

িসজদা এবং পাইবস-এর সং া দাও। 

d) What is Khalji Revolution? 

খল জ িব ব কী? 

e) What is Silsilah? 

িসলিসলাহ কী? 

f) Who were the Astadiggajas? 

অ -িদগগজ কারা িছেলন? 

g) Who was Raja Ganesh? 

রাজা গেনশ ক িছেলন? 

h) What is Iqta? 

ইকতা কী? 

 

 

 



 
 

UNIT II 

2.  Answer any four of the following questions:                                     (5x4=20)     

.িন িলিখত িলর য কান চার টর  উ র দাও।                                                       

a) Discuss in brief the relationship between the nobility and the Delhi Sultans from 

1206-1236. 

১২০৬-১২৩৬ ি াে র মেধ  িদি র সুলতান ও অিভজাতেদর মেধ কার স ক 

সংে েপ আেলাচনা কর। 

b) How did Balban consolidate the Delhi Sultanate? 

কীভােব বলবন িদি  সুলতািনেক সুদৃঢ় কেরিছেলন? 

c) Discuss the welfare measures of Firoz Shah Tughlaq. 

িফেরাজশাহ তঘলেকর জনিহতকর কাযাবলীর িববরণ দাও। 

d) How have the foreign travelers described the economic condition of the Vijaynagara 

Empire? 

 িবেদিশ পযটকরা কীভােব িবজয়নগর সা ােজ র অথৈনিতক অব ার িববরণ িদেয়েছন? 

e) Write a short note on Sufism. 

সুিফবাদ স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 

f) Briefly discuss the cultural significance of the Hussain Shahi rule in Bengal. 

বাংলায় েসনশািহ শাসেনর সাং ৃ িতক  সংে েপ আেলাচনা কর। 

 

UNIT III 

3.  Answer any one of the following questions:                                           (10x1=10)       

িন িলিখত িলর য কান এক টর উ র দাও।               

a) Write an essay on the market control policy of Alauddin Khalji. 

আলাউ ন খল জর বাজারদর িনয় ন নীিত স েক এক ট িনব  লখ। 

b) Would you call Mohammad bin Tughlaq a ‘mixture of opposites’? 

তিম কী মহ দ িবন তঘলকেক  ‘ বপরীেত র সংিম ণ‘ বলেব? 
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