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B.A. 3rd Semester (Honours) Examination, 2020 (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 পূণণমান 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) Discuss the importance of Raziya’s ascendency to the throne in the history of 

Medieval India. 
মধ্যযুর্ের ভারর্ের আক্ষোর্ রাক্ষেয়ার ক্ষংান অর্রার্ণর গুরুত্ব অর্ােনা কর।  

b) Explain the importance of ‘Khalji Revolution’.  
‘খ্ক্ষে ক্ষবপ্লর্বর’ োৎপযণ বযাখ্যা কর। 

c) Review Firuz Shah Tughluq’s welfare measures. 
ক্ষিরুে লা েুঘর্কর েনক্ষেকর কাযণাবী পযণার্ােনা কর।    

d) Review the Mongol Policy of the Tughluq’s. 
েুঘকর্দর যমাঙ্গ নীক্ষে পযণার্ােনা কর।    

e) Discuss the judicial system of Delhi Sutans. 
ক্ষদল্লীর ুোনর্দর ক্ষবোর বযবস্থা ম্পর্কণ অর্ােনা কর।   

f) Analyse the social condition under Delhi Sultanate. 
ুোক্ষন অমর্র ামাক্ষেক বস্থা বযাখ্যা কর।  

g) Write a short note on Sufism. 
ূিীবাদ ম্পর্কণ একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্।  

h) Assess the contribution of Hussain Shahi dynasty to the cultural life of Bengal. 
বাংার াংসৃ্কক্ষেক েীবর্ন হুর্ন লাী বংর্লর বদান ক্ষনরূপণ কর।  

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

a) Review the historical sources of Delhi Sutanate Period. 
ুোক্ষন যুর্ের আক্ষোর্র উপাদান মূর্র পযণার্ােনা কর।  
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b) ‘Balban was not a constructive genius’-Evaluate Balban as a ruler of Delhi Sultanate 
in the light of the above statement. 
ববর্নর েঠনমূক প্রক্ষেভা ক্ষছ না।–এআ মন্তর্বযর অর্ার্ক ক্ষদল্লীর ুোক্ষন লার্নর আক্ষোর্ 
ববর্নর বদান মূযায়ন কর।    

c) Discuss Alauddin Khalji’s system of price control. 
অাউক্ষিন খ্ক্ষের মূযক্ষনয়ন্ত্রণ বযবস্থা অর্ােনা কর।  

d) What were the compulsions that led Muhammad-bin-Tughluq to transfer his capital 
and introduce token currency?   
রােধ্ানী স্থানান্তরণ এবং প্রেীক্ষক মুদ্রা প্রবেণর্ন মম্মদ ক্ষবন েুঘর্কর কী কী বাধ্যবাধ্কো ক্ষছ?   

e) Discuss the various causes responsible for the down fall of the Delhi Sultanate. 
ক্ষদল্লী ুোক্ষন লার্নর পের্নর ক্ষবক্ষভন্ন কারণমূ অর্ােনা কর।  
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