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The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 
 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণ মােনর িনেদশক। 
পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

Answer all the questions 

 

 

1. Answer any five of the following questions:    2x5=10 

য কানও পাচঁিট ে র উ র দাওঃ 

 

a. Name any two cities that became famous for textile industry in medieval 

Europe. 

মধ যুেগর ইউেরােপ ব িশে র জন  িবখ াত য কানও দুিট নগেরর নাম লখ। 

b. What do you mean by Patrocinium system? 

পে ািসিনয়াম থা বলেত কী বাঝ? 

c. Who were the Bucellarii? 

বুেসলাির কারা িছল? 

d. Mention three doctrines propagated by St Benedict. 

স  বেনিড  কতৃক চািরত িতনিট নীিত উে খ কর। 

e. Write the names of any two books on European feudalism. 

ইউেরাপীয় সাম তে র উপর রিচত য কানও দুিট ে র নাম লখ। 

f. Who founded the Abbasid dynasty and when? 



ক আ ািসদ বংেশর িত া কেরন এবং কখন? 

g. Between whom was the battle of Karbala fought and when did it happen? 

কােদর মেধ  এবং কখন কারবালার যু  সংঘিটত হেয়িছল? 

h. What is Sufism? 

সুিফবাদ কী? 

 

 

2. Answer any four of the following questions:    5x4=20 

য কানও চারিট ে র উ র দাওঃ 

 

a. What do you mean by the crisis of the Roman Empire? 

রাম সা ােজ র সংকট বলেত কী বাঝ? 

b. Write a short note on Chivalry. 

িশভ ালির-র উপর একিট সংি  টীকা লখ। 

c. What was the pattern of land distribution under the Manorial system? 

ম ানর থায় ভূিম ব ন ব ব ার ধরণ কমন িছল? 

d. What is Investiture contest? 

ইনেভি চার  কী? 

e. Write a short note on Monasticism. 

মঠজীবনবাদ স ে  একিট সংি  টীকা লখ। 

f. Write in brief about Umayya administrative system. 

উমাইয়া শাসন স েক সংে েপ লখ। 

 

3. Answer any one of the following questions:    10x1=10 

য কানও একিট ে র উ র দাওঃ 

 

a. Discuss the importance of feudalism in the history of medieval Europe. 

মধ যুেগর ইউেরােপর ইিতহােস সাম তে র  আেলাচনা কর। 

b. Analyse the causes that inspired the Crusades in Europe. 

ইউেরােপ ু েসড িল সংগঠেনর িপছেন কারণ িল িবে ষণ কর। 

 


