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1. Which Pala King participated in the Tripartite Struggle with Rastakuta and Patihara in 8th century? 
 ক োন পোল রোজো অষ্টম শতক  রোষ্ট্রকুট এবং প্রততহোরকের সকে 'তিশতি সংগ্রোকম' ক োগেোন  করতিল?  

2. What is the earliest historical source of 'Satidaha' ystem?  

 সতীেোহ' প্রথোর সবকেকে প্রেীন ঐততহোতস  সূি  ী?     

3. In which subject Nagarjuna had Mastery?  

 নোগোজজু কনর পোতিতয ক োন তবষকে?  

4. When did ‘Khalji Revolution’ take place? 

  খন 'খলতজ তবপ্লব' সংঘটিত হকেতিল?    

5. Which was the oldest Sufi order in India?  

 ক োনটি ভোরকতর প্রোেীনতম সজফী ভোবধোরো?  

6. Which Sultan was known as the ‘Chirag-I-Delhi’? 

 ক োন সজলতোন 'তেল্লীর আকলো' নোকম পতরতেত তিকলন?    

7. Who wrote the book 'Indian Feudalism' (1965)? 
 Indian Feudalism'(১৯৬৫) বইটি ক  তলকখকিন?   

8. In which language the book 'Tuzuk-i-Baburi' was written?  

 ক োন ভোষোে 'তজ জজ -ই-বোবজরী' বইটি কলখো হকেকি?  

9. Which Chola ruler captured Kanchi by defeating Pallavas? 

 ক োন কেোল শোস  পল্লভকের পরোতজত  কর  োতি েখল  করন?  

10. Which group made up the largest part of the population in feudal society? 

 সোমন্ত সমোকজ ক োন কেণীর মোনজকষর সবুোতধ  ক োগেোন থোক ?  

11. What is the chief feature of the Chola Temples? 

 কেোল মতিকরর প্রধোন ববতশষ্টয  ী?  

12. Who theorizes in two ways of Indian feudalism as ‘Feudalism from Above’ and ‘Feudalism from 

below’? 

 ক  ভোরতীে সোমন্ততন্ত্রক  ‘Feudalism from Above’ and ‘Feudalism from below’ এই েজটিভোকব তোতি রণ 
 করকিন?     

13. What were the two basic structural components of early medieval society in India?  

 ভোরকতর আতে-মধয  জকগর সমোকজর েজটি কমৌতল  গঠনমূল  উপোেোন  ী?   

14. Which Pratihara Raja had the famous poet Rajasekhara at his court?  

 তবখযোত  তব রোজকশখর ক োন প্রততহোর রোজোর সভো তব তিকলন?  

15. Who founded the Vikramashila University? 

 তবক্রমশীলো তবশ্বতবেযোলেটি ক  প্রততষ্ঠো  করতিকলন?   

16. Who was the last King of Rashtrakuta Dynasty?  

 রোষ্ট্রকুট রোজবংকশর কশষ রোজো ক  তিকলন?  

17. Which dynasty was famous for the Temples of Khajuraho?  

 খোজজরোহ মতিকরর জনয ক োন রোজবংশ তবখযোত? 

18. In what book the Rajputas are mentioned as 'Agnikula Kshatriya'? 

 ক োন পজস্তক  রোজপজতকের 'অতিকূল ক্ষতিে' তহসোকব উকল্লখ আকি?  

19. Who denied Cornel Todd’s argument that ‘Rajputs are none-Indian or origin of foreign’?    

  কণুল টকের 'রোজপজতরো অভোরতীে বো তবকেশী বংশোদূ্ভত' এই বিবয ক  অস্বী োর  করন?  

20. Harihara and Bukka belong to what dynasty of Vijayanagara Empire?  

 হতরহর এবং বজক্ক তবজেনগর সোম্রোকজযর ক োন রোজবংকশর অন্তগুত তিকলন?  

21. Who wrote the book ‘A Forgotten Empire: Vijayanagara’?  
 ‘A Forgotten Empire: Vijayanagara’ বইটি ক  তলকখকিন?  

22. Who introduced the 'Saka era' or 'Sakabda'? 



 ক  'শ ো  জগ' বো 'শ োব্দ' প্রেলন  করন?  

23. Who erected the Gangaikonda Cholapuram?  

 ক  গেোই িো কেোলোপজরম তনমুোণ  করতিকলন?   

24. Who wrote the book ‘Bangalir Itihas: Adiparba’ (1960) ? 

 ক  'বোঙোতলর ইততহোসঃ আতেপবু' তলকখকিন?   

25. What were the two major castes during the Gupta period in Bengali Hindu society ?  

 গুপ্ত  জকগ বোংলোর তহিজ সমোকজর প্রধোন েজটি বণু ত  তিল?  

26. The Bhakti Saint Ramananda was born in what city ?  

 ভতিবোেী সোধ  রোমোনি ক োন শহকর জন্ম গ্রহণ  করন?  

27. What is the name of Bhakti Dharma founded by Shri Chaitanya?  

 শ্রী বেতনয প্রবততুত ভতিবোেী ধকমুর নোম ত ?  

28. Who was the founder of the 'Sankhya Philosophy'? 

 সংখযো েশুকনর' প্রততষ্ঠোতো ক ?  

29. In which language Jain literature are written?  

 ক োন ভোষোে বজন সোতহতয কলখো হকেকি?   

30. Who wrote the book 'Early Monatic Buddhism' in 1941?  

 ১৯৪১ সোকল ক  'Early Monatic Buddhism' বইটি কলকখন?  

 


