
[1] 

 

B.A. 4th Semester (General) Examination, 2022 (CBCS) 
Subject: History 

Paper: CC-ID/GE-IV 
(History of India From 1707-1950) 

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 ংখ্যাগুক্ষ পূণণমান ক্ষনর্দণলক। 

পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 
1. Answer any ten of the following questions, each in more than one sentence:      2x10=20                            

ক্ষনম্নক্ষক্ষখ্ে প্রশ্নগুক্ষর মর্যয যয যকান দলক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও। প্রক্ষেক্ষি উত্তর একাক্ষযক বার্কয ওয়া চাআ।   
a) What was Dastak system? 

‘দস্তক’ প্রর্া কী? 
b) Who was Dupleix? 

ডূর্ে যক ক্ষির্ন? 
c) What do you mean by Plassey Plunder? 

‘পালীর ুণ্ঠন’ বর্ে কী যবাঝ? 
d) Who founded the Asiatic Society of Bengal and when? 

যক, কর্ব বাংায় এক্ষলয়াক্ষিক যাাআক্ষি প্রক্ষেষ্ঠা কর্রন? 
e) What is Ryotwari system? 

রায়েওয়াক্ষর বর্দাবস্ত কী ? 
f) What were the ‘Home Charges’? 

‘যাম চার্েণ’ বর্ে কী যবাঝাে? 
g) Name the two popular revolts associated with the Hool and Ulgulan? 

যয গণ ক্ষবর্রা দুক্ষির ার্র্ ‘হু’ এবং ‘উগুান’ যুক্ত যগুক্ষর নাম কর। 
h) What was the Wood’s Despatch? 

উর্ডর প্রক্ষের্বদন কী? 
i) Mention two drawbacks of the moderates. 

নরমপন্থী রােনীক্ষেক্ষবদর্দর দুক্ষি ীমাবদ্ধো উর্েখ্ কর।  
j) Who introduced the Ganapati and Shivaji festivals? What were their objectives? 

‘গণপক্ষে’ ও ‘ক্ষলবােী’ উৎব যক চাু কর্রন? এগুক্ষর উর্েলয কী ক্ষি? 
k) What did Mahatma Gandhi mean by Satyagraha? 

‘েযাগ্র’ বর্ে মাত্মা গান্ধী কী বুক্ষঝর্য়ক্ষির্ন? 
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l) When did the Chittagong armoury raid take place? Name two woman participants of the 
incident. 
কর্ব চট্টগ্রাম স্ত্রাগার ুণ্ঠন ঘর্িক্ষি? এআ ঘিনায় দুেন মক্ষা ংল গ্রণকারীর নাম যখ্।  

m) Why was the Lahore Session (1940) of the Muslim League important? 
মুক্ষম ীর্গর ার্ার ক্ষযর্বলন (১৯৪০) গুরুত্বপূণণ ক্ষি যকন?  

n) What do you mean by the Wavell Plan? 
‘ওয়ার্ভ পক্ষরকল্পনা’ বর্ে কী যবাঝ? 

o) Mention two features of the Fundamental Rights of the Indian Constitution. 
ভারেীয় ংক্ষবযার্নর যমৌক্ষক ক্ষযকার মূর্র দুক্ষি ববক্ষলষ্ট্য উর্েখ্ কর।  

2. Answer any four of the following questions:                             5x4=20                    
        নীর্চর যয যকান চারক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ   

a) Examine the significance of Dual Government in Bengal in the eighteenth century. 
অঠার্রা লের্ক বাংায় বৈে লার্নর োৎপযণ পরীিা কর। 

b) What is meant by Drain of Wealth? 
ম্পর্দর ক্ষনগণমন বর্ে কী যবাঝায়?  

c) Analyze the reforms of Lord William Bentinck.  
         লর্ড উইললয়াম বেলিঙ্ক-এর ংস্কার গুক্ষ ক্ষবর্েণ কর।  

d) What was the significance of the Non Co-operation Movement?  
র্যাগ অর্দার্নর োৎপযণ কী ক্ষি?  

e) Discuss the salient features of the Government of India Act 1935. 
১৯৩৫ ক্ষিস্টার্ের ভারে লান অআর্নর মূ ববক্ষলষ্ট্যগুক্ষ অর্াচনা কর। 

f) What were the proposals of the Cabinet Mission? 
মন্ত্রী ক্ষমলর্নর প্রস্তাব কী কী ক্ষি? 

3. Answer any two of the following questions:                              10x2=20                   
       নীর্চর যয যকান দুক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ   

a) Explain the nature of the revolt of 1857. 
১৮৫৭ ক্ষিস্টার্ের ক্ষবর্রার্র চক্ষরত্র বযাখ্যা কর। 

b) What role did Aligarh Movement play in the regeneration of the Muslims in India? 
ভারর্ে মুমানর্দর পুনেণাগরর্ণ অক্ষগড় অর্দান কী ভূক্ষমকা ক্ষনর্য়ক্ষি?   

c) How would you explain the emergence of Gandhi in Indian politics? 
ভারেীয় রােনীক্ষের্ে গান্ধীর উত্থানর্ক েুক্ষম কীভার্ব বযাখ্যা করর্ব?    

d) Write an essay on the role of INA in the freedom movement of India. 
ভারর্ের স্বাযীনো অর্দার্ন অোদ ক্ষদ য ৌর্ের ভূক্ষমকার উপর একক্ষি প্রবন্ধ যখ্। 

……………… 


