
 

B.A. Semester IV (Honours) Examination, 2022 

History 

 

Course ID: 40412                                                           Course Code: AH/HST/402/C-9  

 
Course Title: History of Medieval India (c. 1526 - c. 1757) 

 
Time: 2 Hours                                                                                                                       Full Marks: 40   

                                                                                  
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

 
দক্ষিণপ্রান্তস্থ ংখযাগুক্ষ প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণলক। 

পরীিার্ণীশ্নদর যর্াম্ভব ক্ষেশ্নের ভাায় উত্তর ক্ষদশ্নে শ্নব।  

 

 
1.  Answer any five of the following questions:                                                   (2X5=10) 

     যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) When did the Second Battle of Panipat take place and between whom? 

         পাক্ষেপশ্নর্র ক্ষিেীয় যুদ্ধ কশ্নব ও কাশ্নদর মশ্নযয শ্নয়ক্ষি?   

 

     b) What is Ibadatkhana? 

    ইবাদৎখাো কী?   

 

c) Who was Todarmal? 

     ট াডরম টক ক্ষিশ্নে?    
 

d) What is Jizyah? 

          ক্ষেক্ষেয়া কী?   

 

e)  Write the names of two famous painters of the Mughal period. 
    মুঘ যুশ্নগর দুেে ক্ষবখযাে ক্ষিত্র ক্ষলল্পীর োম টখ। 

 

     f) What was the Deccan ulcer?   

    দাক্ষিণােয িে কী?   
 

g) Who were the Khud-kasht and the Pahikasht? 

    খুদকস্ত ও পাক্ষকস্ত কারা ক্ষি?   

 

h) What is Hindu Pad Padshahi?  

    ক্ষন্দু পাদ পাদলাী কী?    
 



2.  Answer any four of the following questions:                                                  (5X4=20) 

     যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) Estimate the achievements of Babur as the founder of the Mughal Empire. 

    মুঘ াম্রাশ্নেযর প্রক্ষেষ্ঠাো ক্ষাশ্নব বাবশ্নরর কৃক্ষেশ্নের মূযায়ণ কর।  

 

b) How far was Humayun responsible for his misfortune? 

     হুমায়ুে োাঁর দুভণাশ্নগযর েেয কে া দায়ী ক্ষিশ্নে?   

 

c) Explain the main features of the Rajput policy of Akbar. 

    আকবশ্নরর রােপুে েীক্ষের মূ ববক্ষলষ্ট্যগুক্ষ বযাখযা কর। 

 

d) Write a short note on Nurjahan Junta. 
          েূরোাে িক্র ম্পশ্নকণ  ীকা টখ।   

 

     e) Discuss the religious policy of Aurangzeb. 

    ঔরঙ্গশ্নেশ্নবর যমণীয় েীক্ষে বযাখযা কর। 
 

f) To what extent was the conflict among the nobility responsible for the disintegration    

of the Mughal Empire?  

        অক্ষভোেশ্নদর মশ্নযয িন্দ্ব মুঘ াম্রাশ্নেযর অবিশ্নয়র েেয কে া দায়ী ক্ষি?  

 

 
 

3.  Answer any one of the following questions:                                                (10X1=10) 

     যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) Review the importance of court literature in writing the history of the Mughals. 
    মুঘশ্নদর ইক্ষো রিোয় দরবাক্ষর াক্ষশ্নেযর গুরুে পযণাশ্নািো কর।  

 

b) Discuss the main features of the Mansabdari system. 

   মেবদাক্ষর বযবস্থার মূ ববক্ষলষ্ট্যগুক্ষ বযাখযা কর। 
 

 
 

____________________ 

 

 

 

 


