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B.A. 5th Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS) 
Subject: History 
Paper: DSE-II  

Life and Culture in Colonial Bengal (1757-1947)  
Time: 3 Hours                                                          Full Marks: 60 

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 ূণণমান ক্ষনর্দণলক। 
রীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্জর ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 

1. Answer any Six of the following questions:                                5x6=30 
নীর্চর যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ  

a) Examine the significance of the battle of Plassey in the history of Bengal.  
বাংার আক্ষোর্ ালীর যুর্ের োৎযণ রীিা কর।  

b) Write a short note on the significance of ‘Dual-government’ in Bengal.  
বাংায় ‘দ্বৈেলার্নর’ োৎযণ ক্ষবর্য় একক্ষি িীকা যখ।   

c) Explain the attitude of the Bengali intellectuals towards the Pabna Uprising.  
াবনা ক্ষবর্রার্র প্রক্ষে বাঙাক্ষ বুক্ষেজীবীর্দর দৃক্ষিভঙ্গী বযাখযা কর।  

d) Write a short note on the debate on the issue of ‘De-industrialization’ in Bengal.  
বাংার ‘বক্ষলল্পায়ন’ ংক্রান্ত ক্ষবের্কণর ক্ষবর্য় একক্ষি িীকা যখ।   

e) Write a short note on the non-Bengalese in Bengal in the nineteenth century.  
উক্ষনল লের্কর বাংায় বাঙাক্ষ মাজ ম্পর্কণ একক্ষি িীকা যখ।  

f) How did the modern Bengali music develop?  
অধুক্ষনক বাংা গার্নর কীভার্ব ক্ষবকাল ঘর্ি?  

g) Write a short note on the role of Bengali Women in the Indian Freedom 
Movement.  
ভারর্ের স্বাধীনো ংগ্রার্ম বাঙাক্ষ নারীর ভূক্ষমকা ক্ষবর্য় একক্ষি িীকা যখ।  

h) Explain the social impact of the Partition of India on Bengal.  
বাংার উর ভারে ক্ষবভার্গর ামাক্ষজক প্রভাব বযাখযা কর।  
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2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   
       নীর্চর যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ  

a) Review the causes of conflict between Mir Qashim and the English East India 
Company in Bengal.  
বাংায় মীর কাক্ষলম ও আংক্ষল আস্ট আক্ষিয়া যকাম্পাক্ষনর মর্ধয ক্ষবর্রার্ধর কারণগুক্ষ যণার্াচনা কর।    

b) Assess the role of Raja Rammohan Roy as the harbinger of modernization in 
Colonial Bengal.  
ঔক্ষনর্বক্ষলক বাংায় অধুক্ষনকীকরর্ণর প্রবেণক ক্ষর্র্ব রাজা রামর্মান রার্য়র ভূক্ষমকা মূযায়ন কর।  

c) Discuss the rise and growth of Bengali ‘Middle Class’ in the 19th century Bengal.  
উনক্ষবংল লোব্দীর্ে বাংায় বাঙাক্ষ ‘মধযক্ষবত্ত যেণীর’ উদ্ভব ও ক্ষবকাল অর্াচনা কর।   

d) Explain the different trends within the Swadeshi Movement in Bengal.  
বাংায় স্বর্দলী অর্দার্নর ক্ষবক্ষভন্ন ধারাগুক্ষ বযাখযা কর।  

e) Give an account of the genesis and growth of Western education in Bengal.  
বাংায় াশ্চােয ক্ষলিার ূচনা ও ক্ষবকার্লর ক্ষববরণ দাও।  
 

------------------------ 
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B.A. 5th Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: DSE-II (OR)   
History of the United States of America (1865-1945) 

Time: 3 Hours                                                          Full Marks: 60 
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 ূণণমান ক্ষনর্দণলক। 

রীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্জর ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 
2. Answer any Six of the following questions:                                5x6=30 

নীর্চর যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ  
a) What were the aims of the ‘Ku Klux Klan’ in the 1865-71 periods? How was it 

eventually suppressed? 
১৮৬৫-১৮৭১ এর ময়কার্ ‘কু ক্ল্যাক্স ক্ল্যান’ এর উর্েলযগুক্ষ কী ক্ষছ? বর্লর্ কীভার্ব এক্ষির্ক দমন 
করা য়?  

b) Did the ‘Battle of Wounded Knee’ of 1890 put an end to the long struggle for 
American Indians' Independence? 
১৮৯০ ার্র ‘উনর্েে নী’ এর ড়াআ কী যার্মক্ষরকান-আক্ষিয়ানর্দর স্বাধীনোর দীঘণ ংঘণর্ক মাপ্ত 
কর্রক্ষছ?    

c) What were the causes of the farmers' unrest of the 1890s? 
১৮৯০-এর দলর্কর কৃক র্ন্তার্র কারণগুক্ষ কী ক্ষছ?  

d) Why did the United States go to war against Spain in 1898? 
১৮৯৮ ার্ মাক্ষকণন যুক্তরাষ্ট্র যকন যের্নর ক্ষবরুর্ে যুে কর্র?  

e) How far did the USA maintain neutrality in World War I? 
ক্ষৈেীয় ক্ষবশ্বযুর্ে মাক্ষকণন যুক্তরাষ্ট্র কেিা ক্ষনরর্িো বজায় যরর্খক্ষছ?  

f) How did World War I help the ‘Women's Suffrage Movement’?  
প্রর্ম ক্ষবশ্বযুে কীভার্ব মাক্ষকণন যুক্তরার্ষ্ট্র ‘মক্ষা যভািাক্ষধকার অর্দানর্ক’ াাযয কর্রক্ষছ?   

g) Was American foreign policy in the 1920s ‘isolationist’ or ‘interventionist’? 
১৯২০-র দলর্ক মাক্ষকণন ক্ষবর্দলনীক্ষে ‘ক্ষবক্ষিন্নোবাদী’ না ‘স্তর্িবাদী’ ক্ষছ?   

h) What were the causes and effects of the Wall Street crash of 1929? 
১৯২৯-এর ওয়া স্ট্রীি ধর্র কারণ ও ক্ষরণাম কী কী ক্ষছ?   
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2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   
   নীর্চর যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ  

a) What is meant by the term ‘Reconstruction’ in the phase after the US Civil War? 
মাক্ষকণন গৃযুর্ের রবেণী র্বণ ‘ুনক্ষনণমণাণ’ বর্ে কী যবাঝায়?   

b) Evaluate the extent to which new technology fostered change in the US industry in 
the 1865 to 1900 period. 
১৮৬৫ যর্র্ক ১৯০০ যণন্ত নূেন প্রযুক্ষক্ত মাক্ষকণন ক্ষলল্প বযবস্থায় কেখাক্ষন ক্ষরবেণন ক্ষনর্য় এর্ক্ষছ?  

c) How far did the ‘New Deal’ end the Great Depression? 
‘নয়া চুক্ষক্ত’ কেখাক্ষন মামদার্ক মাপ্ত কর্রক্ষছ?  

d) How did the lives of American women change from 1920 to 1945? What were the 
major factors that brought about this change? 
১৯২০-১৯৪৫ এর মর্ধয মাক্ষকণন নারীর্দর জীবর্ন কীভার্ব ক্ষরবেণন অর্? কী কী কারর্ণর জনয এআ 
ক্ষরবেণন এর্ক্ষছ?     

e) To what extent had Black Americans attained the 'American Dream' by World War 
II? 
ক্ষৈেীয় ক্ষবশ্বযুর্ের ময়কার্র মর্ধয কৃষ্ণাঙ্গ যার্মক্ষরকানরা কেখাক্ষন ‘মাক্ষকণন স্বর্ের’ ন্তভুণক্ত র্য়ক্ষছ?   
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