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1. We come to know about the history of which ruler from the ‘Allahabad Prasasti’ and the ‘Eran’ 
inscription ? 

 এলাহাবাদ প্রশস্তি ও এরান ললখ লেকে আমরা লোন শাসকের  ইস্তিহাস সম্পকেে  জানকি পাস্তর ? 

2. What type of culture does the ‘Atharva Veda’ reflect in the ancient Indian society? 

 ‘অেবে লবদ’ প্রাচীন ভারিীয় সমাকজ স্তে ধরকনর সংসৃ্কস্তি প্রস্তিফস্তলি েকর ? 

3.  What has Al-Beruni discussed in ‘Kitab-ul-Hind’? 
 ‘স্তেিাব-উল-স্তহন্দ’–এ আল-স্তবরুস্তন  স্তে আকলাচনা েকরকেন ? 

4. The pre-historic Mehergarh site can be considered a predecessor of which civilization? 

 প্রাক্-ঐস্তিহাস্তসে লমকহরগড় লে লোন সভযিার পূবেসূস্তর বলা যায়? 

5. Which historian's research has shown that the decline in long-distance trade was responsile for the 
decline of the Harappan civilization? 

 লোন ঐস্তিহাস্তসে গকবষণা েকর লদস্তখকয়কেন লয দরূ পাল্লার বাস্তণকজযর পিন, হরপ্পা সভযিার পিকনর োরণ 
স্তেল ? 

6. In his work, ‘Indika’, Megasthenes has provided a detailed account of the administration of which 
ruler? 

 লমগাস্তিস্তনস িার ‘ইস্তিো’ লি লোন শাসকের শাসনবযবিা সম্পকেে  স্তবিাস্তরি আকলাচনা েকরকেন ?  

7.  In which inscription did Asoka record his mental state after the battle of Kalinga? 

 লোন স্তশলাকলকখ অকশাে েস্তলঙ্গ যুকের পর িার মানস্তসে প্রস্তিস্তিয়া  স্তলস্তপবে েকরকেন ? 

8. During whose rule was the Fourth Buddhist Council organized?  

 োর রাজকে চিুেে লবৌে সংগীস্তি অনুস্তিি হকয়স্তেল ? 

9.  Gautamiputra Satakarni was the accomplished ruler of which ancient Indian dynasty? 

 লগৌিমপুু্ত্র সািেস্তণে  লোন প্রাচীন ভারিীয় রাজবংকশর লেি নৃপস্তি স্তেকলন ? 

10. Whose statue was generally made in the Gandhara art? 

 গান্ধার স্তশল্প রীস্তি লি সাধারণি োর  মূস্তিে  স্তনস্তমেি হি ? 

11. Which dynasty set up a large naval fleet  and spread its influence over Sri Lanka, Maldives and South-
East Asia?  

  লোন রাজবংশ স্তবশাল লনৌবাস্তহস্তন গকড় িুকল, স্তসংহল, মালদ্বীপ, ও দস্তিণ-পূবে এস্তশয়া লি, স্তনকজর প্রস্তিপস্তি 
স্তবিার েকরস্তেল? 

12. Who established the Vakataka empire in the 3rd century CE ? 

 িৃিীয় শিকে বোটে বংশ লে প্রস্তিিা েকরস্তেকলন ? 

13. Which Pallava king helped the Sinhalese king Manabaverma to obtain his throne? 

 লোন পল্লব রাজা স্তসংহল-এর রাজা মানববমো লে িার স্তসংহাসন  অজে ন েরকি সাহাযয েকরস্তেকলন ? 

14. Which historian propounded the theory of rise of feudalism in India from 650 CE to 1200 CE ? 

 ভারকি, 650 লেকে 1200 স্তিস্টাকের মকধয, সামন্তিকের উত্থাকনর  িত্ত্বকে লোন  ঐস্তিহাস্তসে উপিাস্তপি েকরকেন? 

15. We can learn about the history of which king of Bengal from the Ganjam Copper-plate? 

 গঞ্জাম িাম্রশাসন  লেকে আমরা বাংলার লোন রাজার ইস্তিহাস সম্পকেে  জানকি পাস্তর ?  
16. Who was the founder of the Delhi sultanate? 

 স্তদস্তল্ল সুলিাস্তনর প্রস্তিিািা লে স্তেকলন? 

17. Which ruler introduced market regulations and market economy? 
  লোন শাসে বাজার দর স্তনয়েণ ও বাজার অেেনীস্তি প্রবিে ন েকরস্তেকলন? 

18. Which Tughluq ruler introduced the token copper currency ? 



 লোন িুঘলে শাসে প্রিীেী িাম্র মুদ্রার প্রচলন েকরস্তেকলন ?   

19. Who started the Iqta system? 

 ইেিা প্রো লে চালু েকরন ? 

20. What were 'charai' and 'ghorai' in the Sultanate period? 

 সুলিাস্তন আমকল 'চরাই 'ও 'ঘরাই' স্তে স্তেল ? 

21.  Who are said to be the founders of the Vijaynagar empire? 
  স্তবজয়নগর সাম্রাকজযর প্রস্তিিািা লে স্তেকলন ? 

22. What were the names of two foreign travellers who visited Vijaynagar empire? 

 স্তবজয়নগর সাম্রাকজয লোন দুইটি স্তবকদশী পযেটে পস্তরভ্রমকণ একসস্তেকলন ? 

23.  During whose reign did Chaitanya Mahaprabhu preach his Vaishnav dharma? 

 চচিনয মহাপ্রভু োর রাজযেোকল িার চবষ্ণবধমে প্রচার েকরস্তেকলন ? 

24. When was the battle of Khanua fought between Rana Sanga and Babur? 

 রানা সঙ্গ এবং বাবকরর মকধয খানুয়ার যুে েকব ঘকটস্তেল ? 

25. Which land revenue settlement was introduced by Akbar’s minister, Todarmal ? 

 আেবকরর মেী টডরমাল লোন ভূস্তম রাজস্ব বযাবিা চালু েকরস্তেকলন ? 

26. On the basis of 'jat' and 'sawar' into how many ranks were the mansabdars divided? 

 জাট 'ও 'সওয়ার' সংখযার ওপর স্তনভে র েকর মনসবদাররা েিগুস্তল লেণীকি স্তবভক্ত স্তেকলন ? 

27. James Tod has compared the bravery of which ruler of Mewar to the Greek hero of the Battle of 
Thermopylae ? 

 লজমস টড, লমবাকরর লোন  রাজার  বীরকের িুলনা গ্রীে ইস্তিহাকস েরমপাইলীর যুকের নায়কের সকঙ্গ 
েকরকেন ? 

28. Which Sikh Guru was imprisoned in the Gwalior fort for twelve years by Jahangir? 

 জাহাঙ্গীর লোন  স্তশখ গুরু লে বাকরা বের লগায়াস্তলয়র দকুগে বন্দী েকর লরকখস্তেকলন ? 

29. What military tactic did Shivaji deploy successfully against the Mughals? 

 স্তশবাজী মুঘলকদর স্তবরুকে লোন সামস্তরে নীস্তি গ্রহণ েকর সাফলয লাভ েকরস্তেকলন ? 

30. What type of paintings occupy a special place in the style of Mughal paintings? 

 লোন ধরকনর স্তচত্রগুস্তল মুঘল স্তচত্র চশলীকি স্তবকশষ িান অস্তধোর েকর আকে ? 

 


