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১) ভারেতর �কাথায় �থম মুসিলম আ�মণ হয়? 

ক) িদ�ী খ) িস�ু গ) পা�াব ঘ) িসিকম 

২) �থম তরােনর যু� কেব হয়? 

ক) ১১৯০ খ) ১১৯১ গ) ১১৯২ ঘ) ১১৮৯ সােল। 

৩) িদ�ীেত দাস বংেশর �কৃত �িত�া �ক িছেলন? 

ক) কুতুবউি�ন আইবক খ) ইলতুৎিমস গ) বলবন ঘ) আলাউিদন খলজী 

৪) খলজী িব�ব কেব ঘেট? 

ক) ১১৯২ খ) ১২৯২ গ) ১২৯০ ঘ) ১২৯৫ সােল। 

৫) তরাইেনর তৃতীয় যু� কেব হয়? 

ক) ১১৯০ খ) ১১৯২ গ) ১২১৫ ঘ) ১২২০ সােল। 

৬) ‘িজতল’ িছল 

ক) তা� মু�া খ) �পার মু�া গ) �ণ� মু�া ঘ) দান প� 

৭) �কান সুলতান ‘চি�শ চ�’ গঠন করেন? 

ক) ইলতুৎিমস খ) বলবন গ) রািজয়া ঘ) িফেরাজ শাহ 

8) ‘শাহানা-ই-মা�ী’ �ক গেড় �তােলন? 

ক) বলবন খ) আলাউি�ন খলজী গ) িবন- তুঘলক ঘ) রািজয়া 

৯) ‘সুলতািন যুেগর আকবর’ কােক বলা হয়? 

ক) আলাউি�ন খলজী খ) বলবন  গ) িফেরাজ তুঘলক ঘ) িবন- তুঘলক 

১১) ‘আলাই-দরওয়াজা’ �ক িনম�াণ কেরন?  

ক) আলাউি�ন খলজী খ) বলবন  গ) িফেরাজ তুঘলক ঘ) িবন- তুঘলক 

১২) �তমুর লঙ কেব ভারত আ�মণ কেরন? 

ক) ১৩৫০ খ) ১৩৮৯  গ) ১৩৯৮ ঘ) ১৪০০ সােল 



১৩) ‘িহ�ু�ােনর �তাতাপািখ’ কােক বলা হয়? 

ক) আমীর খস� খ) আবুল ফজল গ) উৎিব ঘ) িজয়াউিদন বারণী 

১৪) �কান সুলতান �থম দি�ণ ভারেত সা�াজ� িব�ার কেরন? 

ক) বলবন খ) ইলতুৎিমশ গ) আলাউিদন খলজী ঘ) �মাহা�দ-িবন-তুঘলক 

১৫) �থম পািণ পেথর যু� কেব হয়? 

ক) ১৫৫৬ খ) ১৫২৬ গ) ১১৯১ ঘ) ১৫২৭ সােল। 

১৬) সুলতািন বংেশর �শষ শাসক �ক িছেলন? 

ক) ঔর�েজব খ) কায়েকাবাদ গ) ই�ািহম �লাদী ঘ) এেদর �কঊ নয় 

১৭) ‘তুজুক-ই- বাবরী’ �ক রচনা কেরন 

ক) �লবদন �বগম খ) স�াট বাবর গ) হূমােয়ান ঘ) আবুল ফজল 

১৮) ঘঘ�রার যু� কেব হয়? 

ক) ১৫২৬ খ) ১৫২৭ গ) ১৫৫৬ ঘ) ১৫২৯ সােল। 

১৯) ‘আইন-ই- আকবর’ �ক রচনা কেরন? 

ক) �লবদন �বগম খ) কািফ খাঁ গ) বদাওনী ঘ) আবুল ফজল 

২০) ফেতপুর িসি� �ক গেড় �তােলন 

ক) আকবর খ) �শরশাহ গ) বাবর ঘ) শাহজাহান 
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