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

Paper: DSE-I  
Life and Culture in Pre-Colonial Bengal: Pre-Historic Times to Mid 18th Century 

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 ংখ্যাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণক। 

যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ। 
1. Answer any Six of the following questions:                                5x6=30 

নীর্েয যম যকান ছয়ক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ  
a) Evaluate the achievement of Dharmapala. 

ধভণার্রয কৃক্ষের্েয ভূরযায়ন কয।  
b) Write a short note on cast system in ancient Bengal. 

প্রােীন ফর্েয ফণণ ফযফস্থায উয একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যরখ্।  
c) Write a short note on social system of medieval Bengal. 

ভধযমুর্েয ফাংরায ভাে ফযফস্থায উয একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যরখ্।  
d) Write a short note on Bazrayana religion. 

ফজ্রমান ধর্ভণয উয িীকা যরখ্।  
e) Discuss the role of Charyapada in medieval Bengali literature. 

ভধযমুর্ে ফাংরা াক্ষর্েয েমণার্দয বূক্ষভকা অর্রােনা কয।   
f) Write a short note on Sarbatabhadra art. 

ফণেবদ্র ক্ষল্পযীক্ষেয উয িীকা যরখ্।  
g) Discuss the causes of downfall of Sena Dynasty. 

যন ফংর্য ের্নয কাযণ ভূ অর্রােনা কয।  
h) How did Calcutta emerge?  

কীবার্ফ করকাোয উত্থান র্য়ক্ষছর?         
2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   

       নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ  
a) What do you know about the Janapadas of ancient Bengal? 

প্রােীন ফর্েয েনদগুক্ষর ম্পর্কণ েুক্ষভ কী োন?  
b) Assess the contribution of Iliyas Shahi dynasty to the cultural life of Bengal. 

ফাংরায াংসৃ্কক্ষেক েীফর্ন আক্ষরয়া াী ফংর্য ফদান ভূরযায়ন কয।  
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c) Explain the ‘Mal Zamini’ System of Murshid Quli Khan. How far were the land 
revenue reforms of Murshid Quli Khan effective?  
ভুক্ষণদকুক্ষর খ্াাঁয ‘ভারোক্ষভক্ষন ফযফস্থা’ ফযাখ্যা কয। ভুক্ষণদকুক্ষর খ্াাঁয বূক্ষভযােস্ব ংস্কায কেিা কামণকযী 
র্য়ক্ষছর?   

d) Discuss the chief features of art and architecture of Paharpur. 
াাড়ুর্যয স্থােয এফং বাস্কর্মণয ভুখ্য বফক্ষষ্ট্যভূ অর্রােনা কয।  

e) What were the basic causes of conflict between Siraj-Ud-Daulah and the English 
East India Company? Evaluate the importance of battle of Plassey. 
ক্ষযাে ও আংর্যে আস্ট আক্ষিয়া যকাম্পাক্ষনয ভর্ধয ংঘর্লণয ভূর কাযণগুক্ষর কী? রাীয মুর্েয গুরুে 
ভূরযায়ন কয।  
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B.A. 5th Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS) 
Subject: History 
Paper: DSE-I (OR)   

History of the United States of America (1776–1864) 
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 ংখ্যাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণক। 
যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ। 

2. Answer any Six of the following questions:                                5x6=30 
নীর্েয যম যকান ছয়ক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ  

a) What were the issues in the Federalist and anti-Federalist debate over ratifying the 

Constitution of the United States? 

ভাক্ষকণন ংক্ষফধান নুর্ভাদন প্রর্ে Federalist এফং Anti-Federalist ক্ষফের্কণয ক্ষফলয় গুক্ষর কী ক্ষছর?  
b) Analyze causes of internal migration westward in the decades after US 

Independence. How did migration affect American life?  
ভাক্ষকণন স্বাধীনোয যফেণী দকগুক্ষরর্ে ক্ষির্ভ বযন্তযীণ ক্ষবেভর্নয কাযণগুক্ষর কী? এআ ক্ষবেভন 
কীবার্ফ ভাক্ষকণন েীফনর্ক প্রবাক্ষফে কর্যক্ষছর?  

c) Explain how religious groups and ideas have affected American social and political 
life in the decades after Independence? 
ধভণীয় যোষ্ঠী ও ভেফাদগুক্ষর কীবার্ফ ভাক্ষকণন াভাক্ষেক ও যােননক্ষেক েীফনর্ক প্রবাক্ষফে কর্যক্ষছর ো 
ফযাখ্যা কয।  

d) Analyze how technological innovations accelerated the American economy in the 
period from 1800 to 1848. 
১৮০০ যর্র্ক ১৮৪৮ ভয়কার্র প্রমুক্ষিেে উদ্ভাফন কীবার্ফ ভাক্ষকণন র্ণনীক্ষেয ফৃক্ষের্ক েযাক্ষিে কর্যর্ছ 
ো ফযাখ্যা কয।  

e) What were the major goals of the Republican Party in the early 1800s? 
১৮০০-য যোড়ায ক্ষদর্ক ক্ষযাফক্ষরকান ািণীয প্রধান উর্েযগুক্ষর কী ক্ষছর? 

f) Discuss the significance of the ‘Seneca Falls Convention’. 
‘যর্নকা পর র্েরর্নয’ গুরুে অর্রােনা কয।   

g) Why were Abolitionist and anti-slavery movements successful in the north but met 
limited success in the south? 
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ক্ষফর্রাকাযী এফং ক্ষিেদাপ্রর্া ক্ষফর্যাধী অর্দারনগুক্ষর যকন ভাক্ষকণন মুিযার্েয উত্তর্য পর র্য়ক্ষছর 
ক্ষকন্তু দক্ষির্ণ এয াপরয ীক্ষভে ক্ষছর?  

h) How did the Emancipation Proclamation help Lincoln to preserve the American 
Union? 
ভুক্ষিয যঘালণা কীবার্ফ ভাক্ষকণন মুিযাের্ক ংমুি যাখ্র্ে ক্ষরঙ্কনর্ক াাময কর্যক্ষছর?  

2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   
   নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ  

a) What were the ideas behind the American Revolution? 
ভাক্ষকণন ক্ষফপ্লর্ফয িার্ে কী কী ভোদণ ক্ষছর?  

b) Explain how debates over interpretations of the Constitution have affected 
American values, politics and society. 
ংক্ষফধার্নয ফযাখ্যা ংিান্ত ক্ষফেকণগুক্ষর কীবার্ফ ভাক্ষকণন ভূরযর্ফাধ, যােনীক্ষে এফং ভাের্ক প্রবাক্ষফে 
কর্যক্ষছর?  

c) Explain the situation of American Indians in the period after Independence. 
স্বাধীনোয যফেণী ভয়কার্র অর্ভক্ষযকান আক্ষিয়ানর্দয ক্ষযক্ষস্থক্ষে ফযাখ্যা কয।  

d) What do you understand by the ‘Monroe Doctrine’? Was it a disguise for American 
imperialism? 
‘ভনর্যা নীক্ষে’ কী? এিা কী ভাক্ষকণন াম্রােযফার্দয ছদ্মর্ফ ক্ষছর?  

e) Was the American Civil War inevitable? 
ভাক্ষকণন েৃমুে কী ফযম্ভাফী ক্ষছর?   
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