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1. Who wrote 'Tarikh-i-Rashidi'? 

 'তারিখ-ই-িরিরি' কাি লেখা? 

2. Who is the author of 'Alamgirnamah'? 

 'আেমগীিনামা'ি লেখক লক? 

3. What is 'Storia do Mogor'? 

 'লটািী ল া লমাগগাি' কী? 

4. In which year Babur occupied Kabul? 

 বাবি কত িাগে কাবুে িখে কগিন? 

5. In which language was 'Baburnama' written? 

 বাবিনামা' লকান ভাষায় িরিত? 

6. Between whom was the 'Battle of Kannauj' (1540) fought? 

 'কগনৌগেি যুদ্ধ' (১৫৪০) কাগিি মগযে হগয়রিে? 

7. In which year Akbar captured Kashmir? 

 কত িাগে আকবি কাশ্মীি িখে কগিরিগেন? 

8. Which Mughal Emperor established  Ibādat Khāna in Fathepur Sikri? 

 লকান মুঘে িম্রাট ফগতপুি রিরিগত ইবািাতখানা প্ররতষ্ঠা কগিন? 

9. In which year William Hawkins visit India? 

 উইরেয়াম হরকন্স কত িাগে ভািগত এগিরিগেন? 

10. How many times did Shah Jahan invade Kandahar?  

 শাহোহান কত বাি কান্দাহাি আিমণ কগিরিগেন? 

11. When did Bajbahadur submit to Akbar? 

 বােবাহািিু কগব আকবগিি কাগি আত্মিমপপণ কগিরিগেন? 

12. In which year Akbar introduced the 'zat' and 'sawar'? 

 কত িাগে আকবি 'োত' ও 'িওয়াি' প্রবতপ ন কগিন? 

13. What is 'patta'? 

 পাট্টা' কী? 

14. Who introduced 'Ilahi-i-Gaz'? 

 'ইোরহ গে' লক প্রবতপ ন কগিন? 

15. Who was in charge of maintaining law and order in the towns during the Mughal period? 

 মুঘে যুগগ নগগি আইন শৃঙ্খো িক্ষাি িারয়ত্ব কাি উপি রিে? 

16. Who is the author of 'Agrarian System of Mughal India'? 

 'Agrarian System of Mughal India' গ্রন্থটি কাি লেখা? 

17. Who was given the title 'Shah Buland Iqbal' 

 'শাহ বুেন্দ ইকবাে' উপারয কাগক লিওয়া হগয়রিে? 

18. In which year was Dara killed? 

 কত িাগে িািাগক হতো কিা হগয়রিে? 

19. In which year Aurangzeb reintroduced the 'jizya'? 

 কত িাগে আওিঙ্গগেব 'রেরেয়া' পুন:প্রবতপ ন কগিন?  
20. Which Maratha leader gave shelter to Akbar - the rebel son of Aurangzeb - in his court? 



 লকান মািাঠা লনতা আওিঙ্গগেগবি রবগরাহী পুত্র আকবিগক তাি িিবাগি আশ্রয় রিগয়রিগেন? 

21. In which year Aurangzeb captured Bijapur? 

 কত িাগে আওিঙ্গগেব রবোপুি িখে কগিন? 

22. What is 'Paibaqi'? 

 'পায়বারক' কী? 

23. Which Jat leader first revolted against Aurangzeb? 

 আওিঙ্গগেগবি রবরুগদ্ধ লকান োঠ লনতা প্রথম রবগরাহ কগিন? 

24. Where was 'Khalsa' formed by Guru Gobind Singh in 1699? 

 ১৬৯৯ িাগে গুরু লগারবন্দ র িি়ং লকাথায় খােিা প্ররতষ্ঠা কগিরিগেন? 

25. Who were 'Khudkasth Peasants'? 

 'খুিকস্থ কৃষক' কািা? 

26. What was the primary responsibility of muqaddam? 

 মুকদ্দম এি প্রযান িারয়ত্ব কী রিে? 

27. Which province of the Mughal Empire was famous for the production of silk? 

 লকান মুঘে প্রগিশ লিশম উৎপািগনি েনে রবখোত রিে? 

28. Who was the architect of the Humayun's tomb? 

 হুমায়ুন সৃ্মরত লিৌগযি স্থপরত লক রিগেন? 

29. Which Mughal noble made a compromise with Shahu - the Maratha king - in 1711? 

 ১৭১১ িাগে লকান মুঘে অরভোত মািাঠা িাো শাহুি িগঙ্গ িমগ াতা কগিন? 

30. In which year the Peswa Baji Rao died? 

 লপগশায়া বােী িাও কত িাগে মািা রগগয়রিগেন? 

 


