
�ঢালা মহািবদ�ালয়

িব. এ. পাট� ১ ই�ারিমিড�য়ট পরী�া, ২০২০

িবষয় - ইিতহাস (General)

�পপার - I

পূণ�মান - ১০০

সময় - ২ঘ�া পরী�ার তািরখ- ২০/১২/২০

িবভাগ - ক

১/ �য�কা�না ১৫� ���র উ�র দাও। ১৫*২=৩০

ক) হর�া ও ম�হ��াদা�ড়ার দইুজনআিব�ার�কর নাম �লখ?

খ) �বিদক যু�গর দজুন মিহলা ��া� রচিয়তার নাম �লখ?

গ) ি��পূব� ষ� শত�কর চার� ���পূণ� মহাজনপ�দর নাম �লখ?

ঘ) আয�সত� বল�ত িক �বাঝ?

ঙ) 'ইি�কা' ও 'অথ�শা��র' রচিয়তা �ক?

চ) ধম�মহামা� কারা িছ�লন?

ছ) খঃৃ পূঃ �থম শত�কআিব��ত �কান �াকৃিতক ঘটনা ভারত-�রাম সামিু�ক বািণজ��ক �ভািবত ক�রিছল?

জ) '�হণ-�মা�- অনু�হ' নীিত�ক �ক �হণ ক�রন?

ঝ) গ�াই�কা� উপািধ �ক �হণ ক�রন এবং �কন?

ঞ) িবজয়নগর সা�া�জ�আগত দজুন িব�দশী পয�ট�কর নাম �লখ?

ট) রািজয়া সুলতানা �ক িছ�লন? িতিন �কন িনহত হন?

ঠ) িদি�র �কান সুলতান �থম দাি�ণাত� অিভযান ক�রন?

ড) ভি�আ��াল�নর দজুন সাধ�কর নাম �লখ?

ঢ) 'নব মুসলমান' কা�দর বলা হত?

ণ) ক�ব এবং কা�দর ম�ধ� ি�তীয় পািনপ�থর যু� সংঘ�ত হ�য়িছল?

ত) মধ�যু�গর �কান কিব '�ণরাজ খান' উপািধ লাভ ক�রিছ�লন?

থ)'কবুিলয়ত' ও 'পা�া' বল�ত িক �বাঝ?



িবভাগ - খ

২/ �য�কা�না ৪� ���র উ�র দাও। ৪*৫=২০

ক) �াচীন ভার�তর ইিতহা�সর উপাদান িহসা�ব িলিপ ও মু�ার ����র উপর �কা �লখ?

খ) হর�া সভ�তার পত�নর কারণ�িল ব�াখ�া কর?

গ) �বৗ� ও �জন ধ�ম�র ম�ধ� পাথ�ক��িল আ�লাচনা কর?

ঘ) প�ব �াপত� ও ভা�য� স��� �কা �লখ?

ঙ) ভি�আ��াল�ন �ী�চতন�র অবদান মলূ�ায়ন কর?

চ) আলাউি�ন খলিজর বাজার িনয়�ণনীিতর সংি�� বণ�না দাও?

ছ) ইকতা ব�ব�ার মলূ �বিশ���িল সং���পআ�লাচনা কর?

জ) িদি� সুলতািনর �াপত� িশ��র সংি�� িববরণ দাও?

িবভাগ - গ

৩/ �য�কা�না ২� ���র উ�র দাও। ২*২৫=৫০

ক) অ�শা�কর ধ�ম�র �কৃিত কী িছল? �বৗ�ধ�ম�র �ারা তা কতটা �ভািবত হ�য়িছল?

খ) কুষাণ স�াট কিণ��র রাজ�নিতক ও সাং�� িতক কৃিত��র িববরণ দাও?

গ) ��যুগ�ক সুবণ�যুগ বলা কতটা যুি�স�ত--- আ�লাচনা কর?

ঘ) মহ�দ-িবন-ত�ঘল�কর িবিভ� পরী�া-নীির�া আ�লাচনা কর? িদ�ী সুলতািনর সংহিত িবনা�শর িপছ�ন
মহ�দ-িবন- ত�ঘলক কতখািন দায়ী িছ�লন?

ঙ) �শরশা�হর শাসন নীিত বন�না কর। শাসন ব�ব�ার ���� তা�ক কীআকব�রর পূব�সূরী বলা যায়?


