
                       SEMESTER- 2 
 
     (Suggestions of History for the general student)  
  
  
১.ভারেতর �নেপািলয়ন কােক বলা হয়? 
 • Who is called Napoleon of India? 
উ:- .ভারেতর �নেপািলয়ন সম�ু��েক বলা হয়। 
 • Samudragupta is called Napoleon of India. 
 
২.প�ব রাজােদর রাজধানীর নাম কী িছল? 
 • Which was the capital of the Pallab dynasty? 
উ:- প�ব রাজােদর রাজধানীর নাম হেলা কা�ী। 
  • Kanchi was the capital of the Pallab dynasty? 
 
৩. ি�তীয় চ��ে�র রাজসভায় ��� র� �ক িছেলন? 
 • Who was the best gem in the Rajsabha of    the Chandragupta II ? 
উ:- মহাপি�ত কালীদাস িছেলন ি�তীয় চ��ে�র রাজসভায় ��� র�। 
 • The Great Pandit Kalidas was the best gem in the Rajsabha of the Chandragupta II. 
 
৪. ফা-িহেয়ন �কান �দেশর পয�টক িছেলন? 
 • Fa Hien was a tourist of which country? 
উ:- ফা-িহেয়ন চীন �দেশর পয�টক িছেলন। 
 • Fa Hien was a tourist of The China. 
 
৫.�চাল বংেশর ��� রাজার নাম কী? 
 • What is the name of the best king of the Chola dynasty? 
উ:- �থম রােজ� �চাল িছেলন �চাল বংেশর ��� রাজা। 
 • First Rajendra Chola is the best king of the Chola dynasty. 
 
৬. প�ত� কার �লখা? 
  • Who wrote the Panchatantra? 
উ:- প�ত� িব�ুশম�ার �লখা। 
  •  Vishnu Sharma wrote the Panchatantra . 
 
৭.�কা�াম কােক বলা হেতা? 
 • Who was called Kottam? 
উ:- �চাল শাসনকােল �জলা�িলেক �কা�াম বলা হেতা। 
 • During the Chola rule, the district was called Kottam. 
 
৮. শকাির উপািধ �ক �হণ কেরিছেলন? 
 • Who took the Sakari surname? 



 উ:-  ি�তীয় চ��� শকাির উপািধ �হণ কেরিছেলন. 
 • Chandragupta ll took the Sakari surname 
 
৯. হষ�চিরত কার �লখা? 
 • Who wrote the Harshacharita 
 উ:- হষ�চিরত বানভে�র �লখা 
 • Banbhatta wrote the Harshacharita. 
 
১০.প�ব যুেগর দ�ু িবখ�াত �াপেত�র নাম কেরা। 
 • Name two famous architectural architects of the Pallava period. 
 উ:- কা�ীর �কলাসনাথ মি�র ও মহাবিলপুরেমর রথ মি�র। 
 • Kailasnath Temple in Kanchi and Pagado during the week of Mahabalipuram. 
 
১১. শশাে�র রাজধানী �কাথায় িছল? 
  •  Where was the capital of Shashank? 
  উ:- কণ� সুবণ� িছল শশাে�র রাজধানী। 
  • Karna Subarna was the capital of Shashank. 
 
১২.�িতহার বংেশর ��� রাজা �ক িছেলন? 
  • Who was the best king of the Pratihara dynasty? 
 উ:- িমিহরেভাজ িছেলন �িতহার বংেশর ��� রাজা। 
  • Mihirbhoj was the best king of the Pratihara dynasty. 
 
১৩.তহিকক-ই-িহ� �� কার �লখা? 
 • Who wrote the Tahkik-i-Hind? 
উ:- অলেব�িনর �লখা তহিকক-ই-িহ� ��। 
 • Alberuni wrote the Tahkik-i-Hind 
 
১৪.শীলভ� �ক িছেলন? 
 • Who was Shilbhadra? 
 উ:- শীলভ� নাল�া িব�িবদ�ালেয়র অধ�� িছেলন। 
 • Shilbhadra was the principal of Nalanda University. 
 
১৫.চালকু� বংেশর ��� রাজা �ক িছেলন? 
Who was the best king of the Chalukyas? 
 উ:- ি�তীয় পুলেকশী িছেলন চালকু� বংেশর ��� রাজা 
 • Pulakeshin ll was the best king of the Chalukyas 
 
১৬.তরাইেনর ি�তীয় যু� কেব ও কােদর মেধ� সংঘ�ত হেয়িছল? 
 • When and between whom did the second war in Taraine take place? 
 উ:- ১১৯২ সােল মহ�দ ঘুির ও পৃি�রাজ �চৗহােনর মেধ� হেয়িছল। 
 • In the year 1192, it was between Mohammed Ghori and Prithviraj Chauhan. 
 



  ১৭. 'সকল উ�রাপথনাথ কােক বলা হয়? 
 • Who is known as 'Sakal Uttarapathanath' ? 
  উ:- হষ�বধ�ন �ক 'সকল উ�রাপথনাথ বলা হয়। 
 • Harshvardhana is known as 'Sakal Uttarapathanath'. 
 
১৮. পাল বংেশর �িত�াতা �ক? 
 • Who is the founder of the Pala dynasty? 
উ:-�গাপালেগাপাল পাল হেলন পাল বংেশর �িত�াতা। 
• Gopal Pala is the founder of the Pala dynasty 
 
১৯. হষ�বধ�েনর সময়কার দ�ু িব�িবদ�ালেয়র নাম কী? 
 • What are the names of the two universities during the Harshvardhan period? 
 উ:- হষ�বধ�েনর সময়কার দ�ু িব�িবদ�ালেয়র নাম হেলা 
নাল�া ও ত�শীলা  
 • Nalanda and Takshyashila of the two universities during the Harshvardhan period. 
 
২০.�কা� �� �থেক আরবেদর িস�ু িবজেয়র িববরণ জানা যায়? 
 •  Which of these texts tells of the victory of the Arabs in the Indus? 
 উ:- চা� নামা �� �থেক আরবেদর িস�ু িবজেয়র িববরণ জানা যায়। 
 • Chachnama Texts tells of the victory of the Arabs in the Indus. 
 
২১. ম�লম কী? 
 • What is Mandlum? 
  উ:- �চাল রােজ�র �েদশেক ম�ল� বলা হেতা. 
 •  The province of the Chola kingdom was called Mandalam. 
 
 ২২. শশা� কেব িসংহাসন আেরাহণ কেরন? 
  •  When Shashanka ascended the throne? 
  উ:- ৬০৬ সােল শশা� িসংহাসন আেরাহণ কেরন। 
  •  606 A.D. Shashanka ascended the throne. 
 
২৩. রাজপুত রাজ��িলর শাসনব�ব�ার �কৃিত �কমন িছল? 
  • What was the nature of the governing system of the Rajput kingdoms? 
উ:-রাজপুতরাজপুত রাজ��িলেত সাম�তাি�ক শাসনব�ব�া িছল। 
  •  The Rajput states had a feudalistic system. 
 
২৪. ি�পা�ীক সং�াম কােদর মেধ� ঘেটিছল? 
  •  Who among the tripartite struggle? 
উ:- পাল,�িতহার ও রা��ট শি�েদর মেধ� ি�পা�ীক সং�াম ঘেটিছল। 
   •  The tripartite struggle took place between the forces of Pala, Pratihara and Rastrakuta. 
 
২৫. �কবত�  িবে�ােহর �নতা �ক িছেলন? 
   • Who was the leader of the Kaivarta rebellion? 



উ:- �কবত�  িবে�ােহর �নতা িছেলন িদব�ক। 
   •  Dibyak was the leader of the Kaivarta rebellion. 
 
২৬. কত সােল �চৗহান শি�র পতন ঘেট? 
   •  In which year did Chauhan's power fall? 
উ:- ১৩০১ সােল �চৗহান শি�র পতন ঘেট। 
   •  1301 A.D. Chauhan's power fall. 
 
 ২৭. কািলদােসর �লখা দ�ু নাটেকর নাম কী? 
   • What are the names of the two dramas written by Kalidasa? 
উ:- কািলদােসর �লখা দ�ু নাটেকর নাম হেলা অিভ�ান শ��ল� ও মালিবকাি�িম�� । 
   •  Abhigyan Shakuntalam and Malbikagnimitram of the two dramas written by Kalidasa 
 
 ২৮. অতীশ দীপ�র �ক িছেলন? 
   •  Who was Atish Dipankar? 
 উ:- অতীশ দীপ�র িছেলন িব�মিশলা মহািবহােরর অধ��। 
   • Atish Dipankar was the Principal of Vikramshila Mahabihar 
 
২৯. কােদর আ�মেণ আরব রােজ�র পতন ঘেট? 
  •  Who attacked the Arab states? 
উ:-�িতহার�িতহার শি�র আ�মেণ আরব রােজ�র পতন ঘেট। 
  • On the attack of the force of Pratihara. 
 
৩০. ��যুেগর কেয়কজন দাশ�িনেকর নাম �লেখা। 
 • Name some of the philosophers during the Gupta's period. 
 উ:-��যুেগর কেয়কজন দাশ�িনেকর নাম হেলা বসুব�ু, পািণিন, ভতৃ� হির, পত�িল �মখু। 
• Basubandhu, Panini, Bhatrihari, Patanjali etc. of the philosophers during the Gupta's period. 
 
 


