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১) বাংলার

থম ‘সাবেভৗম রাজা’ ক িছেলন?

ক) হষবধন খ) শশা গ) ইিলয়াস শাহ ঘ) ল ণ সন
২) ক ‘িশলািদত’ উপািধ হণ কেরন?
ক) হষবধন খ) শশা গ) সমু
৩) প ব বংেশর

ঘ)

থম চ

রাজা ক?

ক) ি তীয় পুলেকশী খ) তৃতীয় পুলেকশী গ) থম পুলেকশী ঘ) নরিসংহ বমণ
৪) ভারেত থম তুিক অিভযােনর নায়ক ক?
ক) মাহা দ ঘুির খ) সু লতান মামুদ গ) কুতুবউি ন আঈবক ঘ) কও নয়
৫) ‘আইবক’ শে র অথ কী?
ক) দাস খ) সৗভাগ বান গ) তুিক ঘ) ম ল
৬) সু লতািন আমেল ‘মােমলুক’ কােদর বলা হত?
ক) যু বরাজেদর খ) অিভজাত রাজকমচারীেদর গ) ীতদাস রাজকমচারীেদর ঘ) সব িল
৭) ‘কুতুবিমনােরর’ িনমাণ কাজ ক শষ কেরন?
ক) কুতুবউি ন আইবক খ) ইলতুৎিমশ গ) বলবন ঘ) আলাউিদন খলজী
৮) ‘িহ ু ােনর তাতাপািখ’ কােক বলা হয়?
ক) আমীর খস
৯) কান সু লতান

খ) আবুল ফজল গ) উৎিব ঘ) িজয়াউিদন বারণী
থম দি ণ ভারেত সা াজ িব ার কেরন?

ক) বলবন খ) ইলতুৎিমশ গ) আলাউিদন খলজী ঘ) মাহা দ-িবন-তুঘলক
১০) নীেচর কানিট সিঠক নয়ক) তুঘলক নামা – আমীর খস
গ) রাজতরি ণী – কলহন
খ) িমফতা-উল-ফুতুহ- আমীর খস ঘ) তাবাকৎ-ই-নািশির – বারণী

১১) ক িনেজেক ‘ আফারশীয়ােরর’ বংশধর বেল দাবী কেরন?
ক) বলবন খ) ইলতুৎিমশ গ) আইবক ঘ) রাজীয়া
১২) নীেচর কানিট সিঠকক) ভারেত থম তুিক আ মণ হয় মাহা দ িবন কািশেমর নতৃে ।
খ) ‘রাও’ এর যু

হয় রাজপুত ও রা কূটেদর মেধ ।

গ) ‘রাও’ এর যু

হেয়িছল ৭১২ সােল।

ঘ) সব িলই সিঠক।
১৩) ক ‘িব মশীল’ উপািধ নন?
ক) দবপাল খ) ধমপাল গ) হষবধন ঘ)
১৪) কৗলীন

থা ক

থম মহীপাল।

বতন কেরন?

ক) ল ণ সন খ) ব াল সন গ) হূ েশন শাহ ঘ) িবজয় সন
১৫) প ব রােজ র রাজধানী কাথায় িছল?
ক) কা ী খ) পাটনা গ) কৗনজ ঘ) কানিটই নয়
১৬) মহাবলীপুরেমর রথমি র ক িনমাণ কেরন?
ক)

থম নরিসংহ বমণ খ) নরিসংহ বমণ গ) অপরািজত বমণ ঘ) রােজ

১৭) িদি র কান সু লতান ‘িসজদা’ থার বতন কেরন?
ক) ইলতুৎিমশ খ) রািজয়া গ) বলবন ঘ) কুতুবউি ন আইবক
১৮) দাস বংেশর সু লতানরা িছেলন
ক) আফগান খ) আরবীয় গ) পারিসক ঘ) তুিক
১৯) ি শি

সংঘষ চেলিছল

ায়

ক) ১০০ বছর খ) ২০০ বছর গ) ৩০০ বছর ঘ) ৫০ বছর
২০) িদি র কান সু লতান ইকতা ব ব ার বতন কেরন
ক) কুতুবউি ন আইবক খ) ইলতুৎিমস গ) বলবন ঘ) িফেরাজ তুঘলক।

....................................

চাল

