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

Paper: CC-V  

History of India (1206-1525) 
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 ূণণমান ক্ষনর্দণলক। 
রীিার্ণীর্দর 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 achievements of Qutub-ud-din Aibak.    
কুেুবউক্ষিন অআবর্কর কৃতিত্ব আল োচনো কর।  

b) Why did Raziya Sultana fail as a ruler?  
লাক ক্ষর্র্ব রাক্ষেয়া ুোনা বযর্ণ র্য়ক্ষছর্ন যকন?  

c) How did Balban tackle the Mongol menace?  
ববন কীভার্ব মর্গা ঙ্কর্ির যমাকাক্ষবা কর্রক্ষছর্ন?    

d) Who is called the Akbar of the Sultanate period and why? 
কার্ক ুোক্ষন যুর্ের অকবর ব ো হয় এবং যকন?     

e) Write a short note on the role of the Ulemas in the Sultanate period. 
ুোক্ষন অমর্ উর্মার্দর ভূক্ষমকার উর একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্।  

f) Discuss the military system of the Delhi Sultanate.  
তিল্লী সু িোতনর সোমতরক বযবস্থো আল োচনো কর।   

g) Analyse the cultural developments of the Vijaynagar Empire. 
ক্ষবেয়নের াম্রার্েযর াংসৃ্কক্ষেক ক্ষবকাল ক্ষবর্েণ কর।    

h) What role did Mahmud Gawan play in the consolidation of the Bahamani kingdom?  
বামক্ষন রার্েযর ংক্ষোধর্ন মামুদ োওয়ান কী ভূক্ষমকা ান কর্রক্ষছর্ন?    

2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   
       নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ  

a) Give an account of the conquest of Bihar and Lakhnauti by the Turks.  
িুতকিলির তবহোর ও  খলনৌতি জলয়র তববরণ িোও।   
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b) Would you consider Iltutmish the real founder of the Delhi Sultanate?  
আেুেক্ষমর্ক কী েুক্ষম ক্ষদক্ষি ুোক্ষনর প্রকৃে প্রক্ষেষ্ঠাো বর্ মর্ন কর?    

c) Evaluate Alauddin Khiljhi’s Theory of Kingship.   
আ োউতিন খ্ক্ষের রোজিোতিক ধোরণোর মূ যোয়ন কর।  

d) Discuss the characteristics of Iqta system. 
আক্তা বযবস্থার ববতিষ্ট্য অেনা কর।   

e) Discuss the contribution of Ilyas Shahi dynasty to the cultural life of Bengal.  
বাংার ংসৃ্কক্ষেক েীবর্ন আক্ষয়া লাী বংর্লর বদান অর্ােনা কর।  
 

------------------------ 


