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1. Who is the Editor of the book ‘The Feudalism Debate’? 
 ‘The Feudalism Debate’ গ্রন্থের সম্পাদক কক? 

2. Who propounded the theory of ‘feudalism from above’ and ‘feudalism from below’? 
 ‘উপর কেন্থক সামন্ততন্ত্র’ এবং ‘নিচু কেন্থক সামন্ততন্ত্র’ – এই তত্ত্বটি কক প্রস্তাব কন্থরনিন্থেি? 

3. Who is the author of ‘Indian Feudalism’? 
 ‘ভারতীয় সামন্ততন্ত্র’ গ্রেটির কেখক কক? 

4. When did the Bhaktism spread in Tamil Nadu?  

 তানমেিাড়ুন্থত ভনিবাদ কখি প্রসানরত হয়? 

5. To which dynasty did Indra III belong? 

 তৃতীয় ইন্দ্র ককাি রাজবংন্থের রাজা নিন্থেি? 

6. Which kingdom was ruled by Avantivarman? 
 ককাি রাজয অবনন্তবমমি োসি করন্থতি? 

7. Which Saka king repaired the Sudarshan Lake? 
 সুদেমি জোধার ককাি েক রাজা সংস্কার কন্থরনিন্থেি? 

8. When did Fa-Hien visit India? 
 ফা-নহন্থয়ি কন্থব ভারতবন্থষম এন্থসনিন্থেি? 

9. Who propounded the theory of deurbanization? 
 নবিগরায়ণ তত্ত্ব কক প্রস্তাব কন্থরি? 

10. Which sultan of Delhi introduced the post of Superintendent to control the iqta? 

 নদনির ককাি সুেতাি ইিা নিয়ন্ত্রণ করার জিয খাজা িামক পদ সৃনি কন্থরি? 

11. When did Alauddin Khalji rule India? 

 আোউনিি নখেনজ ককাি সময় ভারত োসি কন্থরনিন্থেি? 

12. How many principal trade routes were in early medieval India? 

 আনদ মধযযুন্থগর ভারন্থত প্রধাি বানণজয পে কটি নিে? 

13. What was the principal crop in early medieval Bengal? 

 আনদ মধযযুন্থগর বাংোয় প্রধাি েসয কী নিে? 

14. Who were the ‘Shresthis’? 
 ‘কেষ্ঠী’ কারা? 

15. What was the name of the famous port of early medieval Bengal? 

 আনদ মধযযুন্থগর বাংোয় নবখযাত বন্দরটির িাম কী? 

16. Which Pala king was associated with Khalimpur Copper Plate? 

 ককাি পাে রাজা খনেমপুর তাম্র োসন্থির সন্থে যুি? 

17. Who is the author of ‘Yashastilakachampu’? 
 ‘যেনস্তেকচম্প’ূ কার রচিা? 

18. Which king first initiated the land grant to the Brahmanas in early modern Kamrup? 

 ককাি প্রেম রাজা কামরূন্থপ ব্রাহ্মণন্থদর জনম দান্থির প্রো চােু কন্থরি? 

19. What is meant by 'Bellal' in early medieval India? 

 আনদ মধযযুন্থগর ভারন্থত 'কবিাে' বেন্থত কী কবাঝাত? 

20. What is meant by 'Nakhuda'? 
 িাখুদা' বেন্থত কী কবাঝায়? 

21. What was 'Gadhia Coins'? 

 গনধয়া মুদ্রা' কী?  
22. During which period did India experience paucity of coinage?  

 ককাি সময়কান্থে ভারন্থত মুদ্রার অভাব ঘন্থেনিে?  

23. In which district of West Bengal was Chandraketugarh situated? 



 চন্দ্রন্থকতুগড পনিমবন্থের ককাি কজোয় অবনিত? 

24. Which dynasty appointed 'Baladhakrita'? 

 ককাি রাজবংে 'বোনধকৃত' নিন্থয়াগ করন্থতি? 

25. Who used the words 'Urbanization from above'? 

 উপর কেন্থক িগরায়ণ' এই কোগুনে কক বযবহার কন্থরনিন্থেি? 

26. Which book used the word 'kamarputta'?  

 ককাি গ্রন্থে 'কামারপুত্ত' েব্দটির বযবহার পাওয়া যায়? 

27. During which period was the guild of the traders contracted? 

 ককাি সময়কান্থে বনণক সংঘগুনে সঙু্কনচত হন্থয়নিে? 

28. What is 'Shrenikaran'? 

 কেণীকরণ' কী? 

29. Which historian described the Vijayanagar Empire as the only military state in the history of India? 
 ককাি ঐনতহানসক নবজয়িগর সাম্রাজযন্থক ভারন্থতর ইনতহান্থস একমাত্র সামনরক রাষ্ট্র বন্থে বণমিা কন্থরন্থিি? 

30. Who is the author of 'Bangalir Itihas: Adiparba'? 

 বাঙােীর ইনতহাস: আনদপবম' এর কেখক কক? 

 


