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B.A. 3 Semester (General) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: History
Paper: CC-IC/GE-III
(History of India from 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 ংখযাগুক্ষ পূ ণণমান 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) Explain Ghiyasuddin Balban's ideal of kingship.
ক্ষগয়াউক্ষিন ববর্নর রােের্ের অদলণ বযাখযা কর।
b) Evaluate the contribution of Ilyas Shahi dynasty to the cultural development of
Bengal.
বাংার াংস্কৃক্ষেক গ্রগক্ষের্ে আক্ষয়া লাী রােবংর্লর বদান মূ যায়ন কর।
c) Discuss the causes of conflict between the Vijayanagar and the Bahamani kingdoms.
ক্ষবেয়নগর ও বামনী রার্েযর মর্যযকার দ্বর্ের কারণগুক্ষ অর্ােনা কর।
d) Explain the social and cultural significance of the Bhakti Movement.

ভক্ষি অর্দার্নর ামাক্ষেক ও াংস্কৃক্ষেক োৎপযণ বযাখযা কর।
e) State the significance of Sher Shah Suri's rule.
যলরলা ু রীর লান কার্র োৎপযণ ক্ষনরূপণ কর।
f) Analyse the religious policy of Mughal Emperor Akbar.
মুঘ ম্রাি অকবর্রর যমণনীক্ষে ক্ষবশ্লণ কর।
g) What do you mean by ‘Nurjahan Junta’? How did it affect the affairs of the State?
‘নূ রোান েক্র’ বর্ে েুক্ষম কী যবাঝ? এক্ষি কীভার্ব রাষ্ট্র পক্ষরোন বযবস্থার্ক প্রভাক্ষবে কর্রক্ষছ?
h) Explain the Central Asian Policy of Shah Jahan.
লাোার্নর মযয-এক্ষলয়া নীক্ষে বযাখযা কর।
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2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Analyse the measures adopted by Iltutmish in consolidating the Delhi Sultanate.
ক্ষদক্ষি ু োক্ষনর্ক ু দৃঢ় করার েনয আেুেক্ষম কেৃণক গৃীে বযবস্থাগুক্ষ ক্ষবর্শ্লণ কর।
b) Explain how and why Alauddin Khalji introduced the Market Control Policy.
অাউক্ষিন খক্ষে যকন ও কীভার্ব মূ যক্ষনয়েণ নীক্ষে প্রবেণন কর্রন বযাখযা কর।
c) Describe the administrative experiments of Muhammad-bin-Tughluq
মম্মদ-ক্ষবন-েুঘর্কর প্রলাক্ষনক পরীিা-ক্ষনরীিাগুক্ষ বণণনা কর।
d) Review the administrative system of Shivaji.
ক্ষলবাক্ষের লানবযবস্থা পযণার্ােনা কর।
e) Trace the role of Aurangzeb in the fall of the Mughal Empire.
মুঘ াম্রার্েযর পের্ন ঔরঙ্গর্ের্বর ভূ ক্ষমকা ক্ষনণণয় কর।
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