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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-I Examination, 2020  

HISTORY 
PAPER-HISA-II 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

 GROUP-A
িবভাগ-ক 

1. Answer any two questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 

5×2 = 10

(a) How is ‘Agrahara’ central to the notion of Indian feudalism? 

ভারতীয় সামnতnt সmিকর্ত ধারণায় ‘অgহার’ কমনভােব একিট কndীয় sান অিধকার কের 
আেছ ? 

(b) What were the differences between the Ghaznavid and Ghurid invasions? 

গজনভী ও ঘুরীর আkমণ সমূেহর মেধ  পাথর্ক  কী িছল ? 

(c) Evaluate Zia-Uddin Barani as a historian. 
ঐিতহািসক িহসােব িজয়াউিdন বারাণীর মূল ায়ন কেরা। 

 

(d) What were the architectural characteristics of the Adina Mosque? 
আিদনা মসিজেদর sাপেত র বিশ gিল কী কী িছল ? 

(e) What is the significance of the Battle of Talikota in Indian History? 

ভারেতর ইিতহােস তািলকাটা যুেdর তাৎপযর্ িক ? 

(f) Who were the ‘Khuts’ and ‘Muqaddams’? Who subjugated them and why? 
‘kৎ’ এবং ‘মুকাdম’ কােদর বলা হত ? ক এবং কন তােদর বশী ত কেরন ? 

  

 GROUP-B 
িবভাগ-খ 

 Answer any two questions from the following 
িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাও 

20×2 = 40

2. Explain the rise of Bengal as a regional power under Dharmapala and 
Devapala. 
ধমর্পাল ও দবপােলর অধীেন এক আ িলক শিk িহেসেব বাংলার উtান ব াখ া কেরা। 

20
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3. Give an account of the local self-government under the Cholas. How does it 
reflect on the nature of the Chola state? 
চালেদর অধীেন sায়t শাসনব বsার একিট িববরণ দাও। চাল রাে র pkিত এর মেধ  িকভােব 
pিতফিলত হেয়িছল ? 

12+8=20

  
4. What were the problems faced by Ghiyasuddin Balban? How did he solve 

them? 
িগয়াসউিdন বলবন িক িক সমস ার সmুখীন হেয়িছেলন ? িতিন িকভােব সমস াgিলর সমাধান 
কেরিছেলন ? 

8+12=20

  
5. Discuss the reforms of Firoz Shah Tuglaq. To what extent was he 

responsible for the decline of the Delhi Sultanate? 
িফেরাজ শাহ tঘলেকর সংsারgিল আেলাচনা কেরা। িদlীর সুলতানী সাmােজ র পতেনর জন  
িতিন কতটা দায়ী িছেলন ? 

12+8=20

  
6. What were the roots of conflict between Vijaynagar and Bahamani 

kingdom? To what extent was religion a factor behind this conflict? 
িবজয়নগর ও বাহমনী রােজ র মেধ কার সংঘেষর্র উৎস কী িছল ? এই সংঘেষর্র জন  ধমর্ কতটা 
দায়ী িছল ? 

20

  
7. What were the main tenets of Sufism? Assess its impact on life and society 

under the Delhi Sultanate. 
সুফী মতবােদর মলূ বkব  কী ? িদlী সুলতানীর অধীেন মানুেষর জীবন ও সমােজর উপর এর 
pভাব িনrপণ কেরা। 

20

  
8. Assess the contribution of the Ilyas Shahi dynasty to the political and 

cultural history of Bengal. 
বাংলার রাজৈনিতক ও সাংskিতক ইিতহােস ইিলয়াস শাহী রাজবংেশর অবদােনর মূল ায়ন কেরা। 

20

  
9. Discuss the background of the Mughal-Afghan contest for the supremacy in 

Northern India between 1526 and 1556. What were its results? 
উtর ভারেত ১৫২৬ থেক ১৫৫৬ এর মেধ  pাধান  অজর্েনর লেk  মুঘল—আফগান dেndর 
পট িমকা আেলাচনা কেরা। এর ফলাফল কী হেয়িছল ? 

12+8=20

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / 

Whatsapp to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 
hour after end of exam. University / College authorities will not be held responsible for 
wrong submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit 
multiple copies of the same answer script. 
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