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1. What is the name of the book written by Minhaj-ud-din Siraj? 

 মিনহাজ-উদ্-দীন মিরাজ রমিত গ্রন্থটির নাি কী? 

2. Who started “Iqta” system during sultanate period? 

 িুলতামন শািনন ভারনত ইক্তা ব্যব্স্থা কক িালু কনরন? 

3. In whiich name is Ulugh Khan famous in history? 

 উলুঘ খান ইমতহানি কী নানি প্রমিদ্ধ? 

4. In which year did Jalal ud din Khalji ascend the throne? 

 জালালুমিন খলমজ কত িানল মিিংহািনন আনরাহণ কনরন? 

5. Who is the author of 'Padmabat'? 

 পদ্মাব্ৎ' কানব্যর রিমিতা কক? 

6. What is meant by Doab? 

 কদািাব্' ব্লনত কী কব্াঝাি? 

7. What is meant by 'Khankah'? 

 খানকাহ্' ব্লনত কী কব্াঝাি? 

8. In which name was Daulatabad previously known? 

 কদৌলতাব্ানদর পূব্বনাি কী মিল? 

9. In which year did Mahammad Bin Tughlaq get recognition from Khalif?  

 িহম্মদ মব্ন তুঘলক খমলফার মনকট কেনক কত িানল অমভজ্ঞান লাভ কনরন? 

10. Who was the Sultan during the invasion of Taimur in India? 

 ততিুর ভারত আক্রিণকানল িুলতান কক মিনলন? 

11. Who established Vijayanagar? 

 মব্জিনগর রাজয কক প্রমতষ্ঠা কনরন? 

12. Where was the capital of the Bahamani situated? 

 ব্াহিমননদর রাজধানী ককাোি মিল? 

13. Who established the Lodi Empire? 

 কলাদী িাম্রানজযর স্থপমত কক মিনলন? 

14. When was the First Battle of Panipat held? 

 পামনপনের প্রেি যুদ্ধ কনব্ অনুমষ্ঠত হি? 

15. When did Humayun ascend the throne? 

 হুিািুন কনব্ মিিংহািনন আনরাহণ কনরন? 

16. Between whom was the Battle of Chausa fought? 

 কিৌিার যুদ্ধ কানদর িনধয অনুমষ্ঠত হি? 

17. When did Akbar conquer Chitor? 

 আকব্র কনব্ মিনতার জি কনরন? 

18. When was Mazhar declared? 

 িজহর' কনব্ জামর হি? 

19. What was Akbar's 'Sulah e Kul'? 

 আকব্নরর 'িুল্ হ-ই-কুল' কী মিল? 

20. When did Jahangir ascend the throne? 

 জাহাঙ্গীর কনব্ মিিংহািনন আনরাহণ কনরন?  
21. Between whome was the Battle of Samugarh fought? 

 িািুগনের যুদ্ধ কানদর িনধয অনুমষ্ঠত হি? 

22. In which year Aurangzeb imposed Jijiya? 



 আওরঙ্গনজব্ কত িানল মজমজিা ধাযব কনরন? 

23. In which name was Todormal’s land settlement known? 

 কটাডরিল কৃত ভূমি ব্নদাব্স্ত কী নানি পমরমিত মিল? 

24. When did Barnier visit India? 

 ব্ামণবনির কনব্ ভারনত আনিন? 

25. What is meant by Mansab? 

 িনিব্ ব্লনত কী কব্াঝাি? 

26. Who is the author of Akbarnama? 

 আকব্রনািা' কক রিনা কনরন? 

27. What is meant by 'Silsila'? 

 মিলমিলা' ব্লনত কী কব্াঝাি? 

28. In which year was the coronation of Sivaji held? 

 মশব্াজীর অমভনেক কত িানল অনুমষ্ঠত হি? 

29. Who became the new emperor after the death of Aurangzeb?  

 আওরঙ্গনজনব্র িৃতুযর পর নতুন িম্রাট কক হন? 

30. Where is the Dargah of Sk. Selim Chisti situated? 

 কশখ কিমলি মিমস্তর দরগা ককাোি অব্মস্থত? 

 


