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B.A. Part-III (Honours) Examination, 2020
Subject: History
Paper-V
History of India (1757-1964)
(New Syllabus)
Time: 2 Hours

Full Marks: 50

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখযাগুক্ষ পূ ণণমান ক্ষনর্দণলক।
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব।
1. Answer any four of the following questions:
5x4=20
নীর্ের যয যকান োরক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Explain in brief the theory of ‚Drain of Wealth‛.
ম্পর্দর ক্ষনগণমন েত্ত্ব ংর্ির্প অর্ােনা কর।
b) Write a short note on Titumir.
ক্ষেেুক্ষমর্রর উপর একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যখ।
c) Evaluate Vidyasagar as a social reformer.
মাে ংস্কারক ক্ষার্ব ক্ষবদযাাগর্রর মূ যায়ন কর।
d) Analyse the background and significance of the Lucknow Pact (1916).
খর্নৌ েুক্ষির (১৯১৬) পিভূ ক্ষম ও োৎপযণ ক্ষবর্েণ কর।
e) To what extent was the ‘Home Rule Movement’ successful?
‘যামরু অর্দান’ কেদূ র ফ র্য়ক্ষি?
f) How did Khilafat Movement influence the Non -Cooperation Movement in India?
ক্ষখাফৎ অর্দান ক্ষকভার্ব ভারর্ের র্যাগ অর্দানর্ক প্রভাক্ষবে কর্রক্ষি?
2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Discuss the causes of conflict between Siraj-ud-daulah and the East India Company.
ক্ষরােউর্দৌা এবং আস্ট আক্ষিয়া যকাম্পাক্ষনর মর্যয ক্ষবর্রার্যর কারণগুক্ষ অর্ােনা কর।
b) Discuss the long-term effects of the Permanent Settlement on the socio-economic
condition of Bengal.
বাংার অর্ণ-ামাক্ষেক পক্ষরক্ষস্থক্ষের উপর ক্ষেরস্থায়ী বর্দাবর্ের দীঘণর্ময়াদী প্রভাব অর্ােনা কর।
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c) Assess the role of Raja Rammohan Roy as the harbinger of modernization in
colonial India.
ঔপক্ষনর্বক্ষলক ভারর্ে অযু ক্ষনকীকরর্ণর গ্রদূ ে ক্ষর্র্ব রাো রামর্মান রার্য়র ভূ ক্ষমকার মূ যায়ন কর।
d) Analyze the role of Muhammad Ali Jinnah in Indian politics during 1940-1947.
১৯৪০ যর্র্ক ১৯৪৭ খৃস্টাব্দ পযণন্ত ভারেীয় রােনীক্ষের্ে মম্মদ অী ক্ষেন্নার ভূ ক্ষমকা পযণার্ােনা কর।
e) How did Kashmir Crisis originate?
ক্ষকভার্ব কাশ্মীর মযার উৎপক্ষত্ত র্য়ক্ষি?
--------
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B.A. Part-III (Honours) Examination, 2020
Subject: History
Paper-V
History of India with special reference to Bengal (1757-1964 A.D.)
(Old Syllabus)
Time: 2 Hours

Full Marks: 50

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখযাগুক্ষ পূ ণণমান ক্ষনর্দণলক।
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব।
2. Answer any four of the following questions:
5x4=20
নীর্ের যয যকান োরক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) What was the significance of the battle of Plassey?
পালীর যু র্ের োৎপযণ ক্ষক ক্ষি?
b) What were the consequences of the Famine of 1770?
১৭৭০ খৃস্টার্ব্দর দু ক্ষভণর্ির ফাফ ক্ষক র্য়ক্ষি?
c) Write a brief note on the Regulating Act of 1773.
১৭৭৩ খৃস্টার্ব্দর যরগুর্ক্ষিং যাকি ম্পর্কণ একক্ষি িীকা যখ।
d) What were the causes of the Non-Cooperation Movement?
র্যাগ অর্দার্নর কারণগুক্ষ ক্ষক ক্ষি?
e) Discuss the main features of the Government of India Act, 1935.
১৯৩৫ খৃস্টার্ব্দর ভারে লান অআর্নর প্রযান ববক্ষলষ্ট্যগুক্ষ অর্ােনা কর।
f) Evaluate the importance of the Quit India Movement.
ভারে িাড় অর্দার্নর গুরুর্ের মূ যায়ন কর।
2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ

a) Write a brief note on ‘De-Industrialization’ in 19th Century India.
উক্ষনল লের্কর ভারর্ে ব-ক্ষলল্পায়র্নর উপর একক্ষি ংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রেনা কর।
b) Would you consider the Revolt of 1857 as the First War of Indian Independence?
১৮৫৭ ার্র ক্ষবর্রার্ক ক্ষক েুক্ষম ভারর্ের প্রর্ম স্বাযীনো যু ে বর্ ক্ষবর্বেনা করর্ব?
c) Explain the background of the foundation of the Indian National Congress.
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ভারেীয় োেীয় কংর্গ্র প্রক্ষেষ্ঠার পিভূ ক্ষম বযাখযা কর।
d) Describe the features of the Swadeshi Movement in Bengal.
বাংায় স্বর্দলী অর্দার্নর ববক্ষলষ্ট্য বণণনা কর।
e) Evaluate the role of Indian National Army (I.N.A.) in the freedom movement of
India.
ভারর্ের স্বাযীনো অর্দার্ন অোদ ক্ষদ বাক্ষনীর ভূ ক্ষমকার মূ যায়ন কর।
--------

