
         চতুর্থ সেমিস্টার 

         স ার স ােথ-৯ 

 

১: বাবররর আত্মজীবনী স ান ভাষায় রমচত- 

 . তুম থ    খ. পারমে   গ. আরমব  ঘ. উর্ুথ  

২. উত্তর ভাররত ফামেথ ভাষা ও োমিরতের পৃষ্ঠরপাষ  মিরেন- 

 . বাবর  খ. হুিায়ুন  গ. আ বর  ঘ. জািাঙ্গীর 

৩.ভগবতগীতা ফামেথরত অনুবার্  ররন-  

 . আ বর  খ. গুেবর্ন সবগি  গ. র্ারামির া  ঘ.  ামফ খান 

৪. িিাভারত ফামেথরত অনূমর্ত িয়  ার মনরর্থ রি-  

  . হুিায়ুন  খ. আ বর  গ. জািাঙ্গীর  ঘ. িািজািান 

৫. ১৮ িতর  র্মিণ ভাররত সে উর্ুথ  ভাষার প্রচেন ঘরে তার নাি- 

 . সরখতা  খ. মফমরস্তা  গ. র্র্থ   ঘ. েওর্া 

৬. েংসৃ্কত ভাষায় মিবাজীর জীবনী মিবভারত সেরখন- 

 . সভঙ্করেি  খ. চক্র মব  গ.  বীন্দ্র পরিানন্দ  ঘ. নীে ন্ঠ র্ীমিত 

৭. উত্তর ভাররত মিন্দুরর্র বাইরবে স ানটি- 

 . রািায়ণ  খ. িিাভারত   গ. ভগবদ্গীতা  ঘ. রািচমরত িানে 



৮. চচতনে ভাগবত সেরখন- 

 . বৃন্দাবন র্াে  খ.  ৃষ্ণর্াে  মবরাজ  গ. িুরামর গুপ্ত  ঘ. সোচন 

র্াে 

৯. বাংো ভাষায় িিাভারত সেরখন-  

 .  ািীরাি র্াে  খ. বাল্মীম   গ. সবর্বোে  ঘ. রারিশ্বর ভট্টাচােথ 

১০. সিাগে স্থাপরতে োে পার্ররর জায়গায় োরর্ িারবথে পার্ররর 

বেবিার  শুরু  ররন-  

 . আ বর  খ. জািাঙ্গীর  গ. িািজািান  ঘ. ঔরঙ্গরজব 

১১. িয়ূর মেংিােন মনিথাণ  ররন-  

 . সববার্ে খাাঁ  খ. বেরর্ও র্াে  গ. জািাঙ্গীর  ঘ. িািজািান 

১২. তাজিিরের বাঙামে স্থপমত মিরেন-  

 . বেরর্ও র্াে  খ. বীরবে  গ. জনার্থন ভট্টাচােথ  ঘ. েুররেন 

১৩. ম রের স্মৃমত মিরেরব আ বর বুেন্দ র্রওয়াজা মনিথাণ 
 ররন- 

 .বাংো জয় খ. গুজরাে জয় গ. অরোধ্ো জয় ঘ. র্মিণ 
ভারত জয় 

১৪. তাজিিে  ত বির ধ্রর মনমিথত িয়- 



 . ২০বির খ. ২১বির গ.২২বির ঘ.২৩বির 

১৫.সিাগে মচত্র োর প্রমতষ্ঠাতা  ার  বো িয়- 

 . হুিায়ুন  খ. আ বর  গ. জািাঙ্গীর  ঘ. িািজািান 

১৬. সিাগে ইমতিারের স্বণথেুরগর স্রষ্টা বো িয়- 

 . আ বর  খ. জািাঙ্গীর  গ. িািজািান  ঘ. ঔরঙ্গরজব 

১৭. আ বররর রাজেভায় প্রধ্ান গায়  মিরেন-  

 . তানরেন খ. বীরবে গ. আবেু ফজে  ঘ. িীর বক্সেী 

১৮. স  মিবাজীর  িত্রপমত উপামধ্ সর্ন- 

 . গঙ্গাভট্ট খ. িমু্ভজী গ. রাির্াে ঘ. িািজী 

১৯.মিবাজীর  র্িন  ররত পাঠারনা িয়- 

 .আফজে খাাঁর  খ.ব্রহ্মমজৎ সগৌড় গ.িািজী সভােরে 
ঘ.রাজারাি 

২০.র্মিরণর সোডরিে বো িত- 

 . িামে  অম্বর খ. মিবাজী গ. িািজী ঘ. িমু্ভজী 

২১.স ান সপরিায়া মিন্দু পার্ পার্িামির আর্িথ প্রচার  ররন- 



 .প্রর্ি বামজরাও খ.বাোমজ বামজরাও গ.প্রর্ি িাধ্বরাও 
ঘ.নারায়ণ রাও 

২২.ভাররতর িোম য়ারভমে বো িয়- 

 .মিবাজী খ.প্রর্ি বামজরাও গ.বাোমজ বামজরাও ঘ.নানা 
ফড়নমবি 

২৩.প্রর্ি েেবাইরয়র েমি িয়- 

 .১৭৮০ খ.১৭৮১ গ.১৭৮২ ঘ.১৭৮৩ োরে 

২৪.নানাোরিব  ার র্ত্ত পুত্র মিরেন- 

 .মিবাজীর খ.প্রর্ি বামজরাও গ.নানা ফড়নমবরির ঘ.মিতীয় 
বামজরাওরয়র 

২৫.স ান মিখগুরু েতীর্াি প্রর্া মনমষদ্ধ  ররন- 

 .গুরুনান  খ.গুরুঅিরর্াে গ.গুরুঅজুথ ন ঘ.গুরুরতগবািার্রু 

২৬.অিৃতের িিরটি প্রমতষ্ঠা  ররন- 

 .গুরুনান  খ.গুরুরাির্াে গ.গুরুঅজুথ ন ঘ.রণমজৎ মেং 

২৭.মিখরর্র জনে পঞ্চ “ ” প্রবতথ ন  ররন- 



 .গুরুঅজুথ ন খ.গুরুরাির্াে গ.গুরুরগামবন্দমেং ঘ.রমিতমেং 

২৮.অিৃতেররর েমি িয়- 

 .১৮০৬োরে খ.১৮০৭োরে গ.১৮০৮োরে ঘ.১৮০৯োরে 

২৯.আধ্ুমন  পািারবর স্রষ্টা বো িয়- 

 .েডথ  ওরয়রেেমের        খ.েডথ  ডােরিৌমের  

গ.রমিত মেংর            ঘ.মর্েীপ মেংর  

৩০.বািমর্র র স্তরম্ভর োরর্ ডানমর্র র স্তম্ভ সিোও- 

১.িাদ্রারজর েমি         .১৭৬৯োরে 

২.িোঙ্গারোররর েমি      খ.১৭৮৪োরে 

৩.শ্রীরঙ্গপত্তরির েমি     গ.১৭৯২োরে 

৪.চতুর্থ ইঙ্গিিীিূর েুদ্ধ    ঘ.১৭৯৯োরে 

 .১- ,২-খ,৩-গ,৪-ঘ 

খ.১- ,২-গ,৩-খ,৪-ঘ 

গ.১-খ,২- ,৩-ঘ,৪-গ 



ঘ.১-খ,২-ঘ,৩- ,৪-গ 

৩১.অরোধ্োর স ান নবাব “বুরিান-উে-িুে ”উপামধ্ সনন- 

 .োর্াত খান খ.োর্াত আমে গ.েুজাউর্রর্ৌল্লা ঘ.আমে িাি 

৩২.িায়দ্রাবারর্র স ান নবাব প্রর্ি অমধ্নতািূে  মিত্রতা 
নীমত সিরন সনন- 

 .োোবত জঙ খ.মনজাি আমে গ.নামের জঙ ঘ.ম মেজ খাাঁন 

৩৩.বাংোর রাজধ্ানী ঢা া সর্র  িুমিথর্াবার্ মনরয় োন- 
 .িুমিথর্কুমে খাাঁ খ.আমেবর্ীখাাঁ গ.েুজাউমিন 
ঘ.মেরাজউর্রর্ৌল্লা 

৩৪.স   ে াতার নাি রারখন আমেনগর- 
 .িুমিথর্কুমেখাাঁ খ.আমেবর্ীখাাঁ গ.েুজাউমিন ঘ.মেরাজউর্রর্ৌল্লা 

৩৫.বাংোর রাজধ্ানী িুমিথর্াবার্ সর্র  িুরঙ্গরর মনরয় োন- 

 .মেরাজউর্রর্ৌল্লা খ.িীরজাফর গ.িীর ামিি ঘ.আমেবর্ীখাাঁ 

৩৬.ক্লাইভ  রব চিত িােন বেবস্থা চাে ু ররন- 

 .১৭৬২োরে খ.১৭৬৩োরে গ.১৭৬৪োরে ঘ.১৭৬৫োরে 



৩৭.মিয়াত্তররর িন্বন্তর িয়- 

 .১৭৬৮োরে খ.১৭৬৯োরে গ.১৭৭০োরে ঘ.১৭৭১োরে 

৩৮. ার রাজস্ব বোবস্থা িােজামিনী বোবস্থা নারি পমরমচত- 
 .িুমিথর্কুমেখাাঁ খ.আমেবর্ীখাাঁ গ.েুজাউমিন ঘ.মেরাজউর্রর্ৌল্লা 

৩৯.চিতবোবস্থা রর্  ররন- 

 .েডথ  োমনং খ.ওয়াররন সিমস্টংে গ.েডথ ক্লাইভ 
ঘ.মেরাজউর্রর্ৌল্লা 

৪০.মেরাজউর্রর্ৌল্লা স  িতো  ররন- 

 .িীরজাফর খ.মিরণ গ.িিম্মমর্ সবগ ঘ.জগৎরিঠ 

৪১. “Fall of the Mughal Empire”বইটির সেখ - 

 .ররিিচন্দ র্ত্ত              খ. ের্নুার্ ের ার 
গ.ইরফান িামবব              ঘ.র্ার্াভাই সনৌরজী 

৪২.পঞ্চতন্ত্র ফামেথরত অনুবার্  ররন- 

 .বর্ায়ুনী খ.তুেেীর্াে গ.মজয়া নাক্সবন্দী ঘ.আবুে ফজে 

৪৩.তাজিিরের সর্ওয়ারে স ারারনর বাণী সখার্াই  ররন- 



 .আিানত খাাঁ মিরাজী  খ. বেরর্ও র্াে  গ. জািাঙ্গীর  
ঘ. িািজািান 

৪৪.ফরতপুর িরের অর্থ  ী- 

 .িির খ.গ্রাি গ.মবজয় স্তম্ভ ঘ.মবজয় নগরী 

৪৫.আগ্রার্গুথ স  মনিথাণ  ররন- 

 .হুিায়ুন খ.আ বর গ.জািাঙ্গীর ঘ.িািজািান 

৪৬.পুরানাম ল্লা  স  মনিথাণ  রান-  

 .হুিায়ুন খ.আ বর গ.সিরিাি ঘ.িািজািান 

৪৭.স  তাাঁর সেখায় ভারতর  মিতীয় স্বগ বরেরিন- 

 . আেুে িামির্ োরিৌমর      খ. আব ুতামেব  ামেি 

গ. িিম্মর্  ামজি            ঘ.গুেবর্ন সবগি 

৪৮. “েব -ই-মিমন্দ”  ারর্র সেৌর্ উরর্োরগ প্রবমতথ ত িয়- 

 .ইরামন ও ভারতীয়  মব    খ.ফারমে ও ভারতীয়  মব 

গ.ভারতীয় ও উর্ুথ  মব      ঘ.ইরামন ও ফারমে  মব 

৪৯.স ান মিখ গুরুর আত্মজীবনীর নাি মবমচত্র নাে - 



 .গুরুঅজুথ ন খ.গুরুরাির্াে গ.গুরুরগামবন্দমেং ঘ.রমিতমেং 

৫০.সিাগেেুরগর সেষ্ঠ েংসৃ্কত পমিত মিরেন- 

 .চক্র মব খ.সভঙ্করেি গ. বীন্দ্র পরিানন্দ ঘ.পমিতরাজ 
জগন্নার্ 

৫১.জািামঙ্গররর আত্মজীবনী “তুজ ু-ই-জািামঙ্গমর”স ান ভাষায় 
রমচত- 

 .আরমব খ.ফারমে গ.উর্ুথ ঘ.তুম থ  

৫২.িধ্েেুরগ  ার েিয়  াের  োমিরতের স্বণথেুগ বো িয়- 

 .হুিায়ুন  খ. আ বর  গ. জািাঙ্গীর  ঘ. িািজািান 

৫৩.স  আ বরর  ভাররতর জামতয়তাবারর্র জন  বরে 
অমভমিত  রররিন- 

 .গামিজী              খ.জওিরোে সনরিরু 

গ.েুভাষচন্দ্র বেু          ঘ.রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর 

৫৪.নীরচর স ান গ্রন্থটি আ বররর আিরের নয়- 



 .আ বরনািা খ.িামের-ই-রমিমি গ.পার্িািনািা ঘ.আইন- 
ই- আ বরী 

৫৫.নীরচর স ান গ্রন্থটি ঔরঙ্গরজব  নো সজবউমন্নোর সেখা- 

 .আেিগীরনািা           খ.ফতুিাত-ই-আেিমগমর 

গ.মর্ওয়ান-ই-িা মফ         ঘ.নািা-উ-আেিগীর 

৫৬.আ বররর প্রর্ি জীবনী ার মিরেন- 

 .আবুেফজে খ.খাজা মনজািুমিন গ.বর্ায়ুমন ঘ.িামজ িিম্মর্ 
আমরফ  ান্দািামর 

৫৭. “Travels in the Mughal Empire”  ার সেখা- 

 .িানুমচ খ.সিামভভাো গ.এেমফনরস্টান ঘ.ফ্াাঁরোয়া বামনথরয় 

৫৮. “Babur: The Founder of Mughal Dynasty” 
 ার সেখা- 

 .সস্টনমে সেনপুে খ.সনায়ার গ.আরমভন ঘ.মভন্টরেন্ট মস্মর্ 

৫৯. “Humayun in Persia”  ার সেখা- 

 .ঈশ্বরীপ্রোর্ খ.েুকুিার রায় গ.ের্নুার্ ের ার ঘ.সবমনপ্রোর্ 



৬০. “Bengal under Akbar & Jahangir”  ার সেখা- 

 .ঈশ্বরীপ্রোর্ খ.েুকুিার রায় গ.তপন রায়রচৌধ্ুরী 
ঘ.সবমনপ্রোর্ 

৬১. “ Agrian system of mughal india”  ার সেখা- 

 .মিমরন িুেমভ খ.েতীি চন্দ্র গ.অমনরুদ্ধ রায় ঘ.ইরফান 
িামবব 

৬২. “আেিগীরনািা” সেরখন- 

 .মিজথ া িিম্মর্ খ. ামফ খান গ.ভীিরেন ঘ.ঈশ্বর র্াে 

৬৩. ার চতমর িুদ্রা মিে েবরচরয় মিল্পগুণ েম্পন্ন ও 
রুমচেম্মত- 

 .আ বর  খ. জািাঙ্গীর  গ. িািজািান  ঘ. ঔরঙ্গরজব 

৬৪.স  মর্ল্লীরত “র্ীন পানাি”(মবরশ্বর আেয়)মনিথাণ  ররন- 
 . বাবর  খ. হুিায়ুন  গ. আ বর  ঘ. জািাঙ্গীর 

৬৫. “ সিামত িেমজর্” স  মনিথাণ  ররন- 



 .আ বর  খ. জািাঙ্গীর  গ. িািজািান  ঘ. ঔরঙ্গরজ 
৬৬.বাংো ভাষায় ঐমতিামে  সপ্ররিাপাখোন রচনার েূত্রপাত 
 ররন- 

 .বৃন্দাবন র্াে খ.িুকুন্দরাি গ. মব ভারতচন্দ্র ঘ.িানমেংি 

৬৭.সিাগেরর্র মনমিথত িেমজর্ গুমের িরধ্ে েবথরেষ্ঠ িরো- 

 .জািী িেমজর্ খ.সিামত িেমজর্ গ.বার্িািী িেমজর্ 
ঘ.তাজিিে 

৬৮.মিব েং ীতথ ন  মবতাটি  ার রচনা- 

 . মব ভারতচন্দ্র খ.িুকুন্দরাি গ.সগামবন্দর্াে ঘ.রারিশ্বর 
ভট্টাচােথ 

৬৯.জয়পুর িিরটি মনিথাণ  ররন- 

 .সিাগে িাষ রা খ. অম্বররর িাষ রা গ.মবজয়নগররর 
িাষ রা ঘ.মবজাপুররর িাষ রা 

৭০. ািেূত্র অনু ররণ সষাড়ি িতর  রমচত িয়- 

 .অনঙ্গরঙ্গ খ. ািিাস্ত্র গ.ভামিনীমবোে ঘ.রেগঙ্গাধ্র 

 



 

 

 

 

 

 

 


