GOVT. GENERAL DEGREE COLLEGE AT KALIGANJ
MCQ FOR SELF- ASSESSMENT
COURSE- CC-VIII (HISTORY)
SEMESTER- IV
F.M-20
১) মুঘল কথার অথ হল
ক) স াট খ) িনভীক গ) মা ল ঘ) শি শালী
২) আকবর কেব িচতর দখল কেরন?
ক) ১৫৬০ খ) ১৫৬৪ গ) ১৫৬৭ ঘ) ১৫৭০ সােল
৩) আকবেরর শাসনকােল ‘সদর- উস-সু দূর’ িছল
ক) অথ খ) সামিরক গ) ধম ঘ) রাজ িবষয়ক দ র।
৪) আকবর কেব মনসবদারী ব ব া

বতন কেরন?

ক) ১৫৬৮ খ) ১৫৬৪ গ) ১৫৬৭ ঘ) ১৫৭০ সােল।
৫) কানিট িঠক
১. তুজুক-ই-বাবির – বাবর ২. মতনবী-ই-মুবীণ – বাবর ৩. শাহজাহান নামা – এনােয়ৎ আিল
ক) ১ ও ২ খ) ২ ও ৩ গ) ১ ও ৩ ঘ) ১,২ ও ৩
৬) কানিট ভুল
ক) ১৬৬৬ সােল বি

অব ায় শাহজাহােনর মৃতু হয়।

খ) ১৬৬১ সােল মীরজুমলা বাংলা ও আসাম দখল কেরন।
গ) ঔর েজেবর সময়

েদেশর সংখ া িছল উিনশ।

ঘ) ১৬৭৯ সােল ঔর েজব িজিজয়া কর পুনঃ বতন কেরন।
৭) ‘মািসর-ই-রিহিম’ ক রচনা কেরন?
ক) আবুল ফজল খ) আ ু ল বািক গ) কািফ খাঁ ঘ) বদাওণী
8) আকবর কেব কা ীর দখল কেরন?
ক) ১৫৯১ খ) ১৫৮৬ গ) ১৫৯৫ ঘ) ১৬০২ সােল।
৯) ক জাহা ীেরর রাজ সভার িচ কার নয়?
ক) আবুল হাসান খ) িবষাণ দাস গ) জগ াথ ঘ) মনসু র

১০) টমাস রা কার রাজসভায় ভারেত আেসন
ক) আকবর খ) জাহা ীর গ) শাহজাহান ঘ) হূ মােয়াণ
১১) চৗসার যু

কেব হয়?

ক) ১৫৩৮ খ) ১৫৩৯ গ) ১৫৪০ ঘ) ১৫৫৬ সােল।
১২) কান িশখ
ক)

গািব

মাঘলেদর িব ে যু
িসং খ) তগবাহাদুর গ)

১৩) ফেতপুর িসি

ঘাষণা কেরন?
নানক ঘ) বা া বাহাদুর

ক গেড় তােলন

ক) আকবর খ) শরশাহ গ) বাবর ঘ) শাহজাহান
১৪) আকবর অ া তার ঘাষণা প িট কেব কেরন?
ক) ১৫৭৫ খ) ১৫৭৯ গ) ১৫৮২ ঘ) ১৫৯৫ সােল।
১৫) আলমিগর উপািধ কান স াট হণ কেরন?
ক) বাবর খ) শাহজাহান গ) ঔর েজব ঘ) আকবর
১৬) কানিট সিঠক
ক) মীরজুমলা িছেলন ঔর েজেবর সনাপিত খ) িতিন বাংলার শাসক িনযু
গ) িতিন একজন হীরা ব বসায়ী িছেলন

ঘ) সব িল

১৭) আকবেরর রাজ ম ী ক িছেলন?
ক) মান িসংহ খ) বরম খাঁ গ) টাডরমল ঘ) বীরবল
১৮) কান শাসেকর সময় রাজধানী আ া থেক িদি েত ানা িরত হয়?
ক) আকবর খ) জাহা ীর গ) শাহজাহান ঘ) হূ মােয়ান
১৯) ক পারিস ভাষায় উপিনষদ অনু বাদ কেরন?
ক) আকবর খ) আবুল ফজল গ) দারািশেকা ঘ) মুরাদ
২০) কার সময় ‘পুরান ক া’ িনিমত হয়
ক) আকবর খ) মায়ন গ) জাহাি র ঘ) শরশা

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

হন।

