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(CORE COURSE) 
CC-III 

য কান এক ট 

মান-১৫ 

1. Do you think Asoka was a Buddhist? Support your view on the basis of his edicts. 

তামার মেত অেশাক িক বৗ  ধম হন কেরিছেলন? অেশােকর িশলািলিপর িভি েত ব াখ া 

কেরা. 

2. Write down the importance of Nasik prasasti as a historical source. 

ঐিতহািসক উপাদান িহেসেব নািসক শ র  ব াখ া কেরা. 

3. Trace the economic background of “second urbanization” 

‘ি তীয় নগরায়ন’ –এর অথৈনিতক িভি  িক িছল? 

 

(CORE COURSE) 
CC-IV 

য কান এক ট 

মান-১৫ 

1. Write down the importance of travelogue as a source of Early Medieval Indian 

Historiography? 

আিদ –মধ যুেগর ভারেতর ইিতহাস রচনায় পযটকেদর িববরেণর ঐিতহািসক  িবচার 

কেরা? 

2. Discuss the ‘Segmentary State’ theory with its implication in Chola state. 

সগেম াির ট ত ট ব াখ া কেরা এবং চাল সা ােজ  এর াযুজ  িনণয় কেরা? 

3. Do you think Feroz Shah Tughlaq was a ‘benevolent despot’? 

তিম িক মেন কেরা িফেরাজ শাহ তঘলক একজন উদারৈনিতক রাচারী িছেলন? 
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য কান এক ট 

মান-১৫ 

1. Discuss the reforms of Muhammad-bin-Tughlaq and why they failed. 

মহা দ–িবন-তঘলেকর সং ার সমূহ আেলাচনা কেরা ও তা কন ব থ হেয়িছল? 

2. Discuss the rise of Maratha ruler Shivaji. 

মারাঠা শাসক িশবা জর উ ান আেলাচনা কর. 

3. How much was the jaigidari crisis responsible for the downfall of the Mughal 

Empire? 

জায়গীরদারী সংকট মাঘল সা ােজ র পতেনর জন  কতটা দায়ী িছল? 

 

  

 

2nd Semester internal Assessment 
G.C.C (General Program) 

History 
য কান এক ট 

মান-১৫ 

1. Write an article on art & architecture during the Mughal period? 

মাঘল আমেল িশ  াপেত র উপর িনব  লখ? 

2. Was the Sultanate empire religious? 

সুলতািন সা াজ  িক ধমা য়ী িছল? 

3. Discuss Akbar's Rajput policy. 

আকবেরর রাজপুত নীিত আেলাচনা কেরা. 
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