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B.A. 3 Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: History
Paper: CC-VII
History of India (1526-1757 C.E)

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 ংখযাগুক্ষর ূ ণণভান ক্ষনর্দণক।
যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ।
1. Answer any Six of the following questions:

5x6=30

নীর্েয যম যকান ছয়ক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ
a) Discuss the importance of literary material to know the history of Mughal period
in India.
বাযর্েয ভুঘরমু র্গয ইক্ষো োনায েনয াক্ষক্ষেযক উাদার্নয গুরুত্ব আর্রােনা কয।
b) Was Babur the real founder of the Mughal Empire?
ফাফয কী ভুঘর াম্রার্েযয প্রকৃে প্রক্ষেষ্ঠাো ক্ষছর্রন?
c) Evaluate Sher Shah as a ruler.
াক ক্ষার্ফ যযার্য ভূ রযায়ন কয।
d) What were the basic features of the Administrative system of Akbar?
আকফর্যয ান ফযফস্থায যভৌক্ষরক বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর কী ক্ষছর?
e) Do you think that the Mughal Polity under Jahangir was essence a ‘Petty coat
Government’?
েুক্ষভ ক্ষক ভর্ন কয যম, োাঙ্গীর্যয ভর্য় ভুঘর যােননক্ষেক ফযফস্থা প্রকৃের্ি একক্ষি ‘স্ত্রীপ্রধান
ানফযফস্থা’ ক্ষছর?
f) How successful was Shah Jahan’s Central Asia policy?
াোার্নয ভধয এক্ষয়া নীক্ষে কেিা পর র্য়ক্ষছর?
g) What was the result of Aurangzeb’s Rajput policy?
ঔযংর্ের্ফয যােুে নীক্ষেয পরাপর ক্ষক র্য়ক্ষছর?
h) Discuss the main features of the Mughal painting.
ভুঘর ক্ষেত্রকরায প্রধান প্রধান বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর আর্রােনা কয।
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2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ
a) Give a critical account of Akbar’s religious policy.
আকফর্যয ধভণীয় নীক্ষে আর্রােনা কয।
b) Do you agree with the view that the reign of Shah Jahan ‚marks the climax of the
Mughal dynasty and empire‛?
েুক্ষভ কী এই ধাযনা ভর্ণন কয যম, াোার্নয যােত্বকার ‚ভুঘর যােফং ও াম্রার্েযয েযভ উৎকলণ
ূ ক্ষেে কর্যক্ষছর‛?
c) How did Auranzeb’s Deccan Policy affect his own fortune and that of his empire?
ঔযংর্ের্ফয দাক্ষিনােয নীক্ষে ক্ষকবার্ফ োাঁয ক্ষনর্েয বাগয এফং োয াম্রার্েযয উয প্রবাফ যপর্রক্ষছর?
d) Evaluate Shivaji as the founder of the Maratha power in India.
বাযর্ে ভাযাঠা ক্ষিয প্রক্ষেষ্ঠাো ক্ষর্র্ফ ক্ষফােীয ভূ রযায়ন কয।
e) What were the causes of conflict between Siraj-ud-daula and the East India
Company? What were the consequences?
ক্ষযাে-উদ-যদৌল্লায র্ঙ্গ ইস্ট ইক্ষিয়া যকাম্পাক্ষনয ক্ষফর্যার্ধয কাযণগুক্ষর ক্ষক ক্ষছর ? এয পর কী র্য়ক্ষছর?
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