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B.A. 5th Semester (Honours) Examination, 2021 (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 ং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) Examine the socio-economic impact of the Famine of 1770. 
১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিব্দের আর্ি-ামার্িক প্রভাব পরীো কর।  

b) Write a short note on the experiments in the revenue administration in Bengal 
preceding the establishment of Permanent Settlement. 

        র্িরস্থায়ী বব্দদাবস্ত প্রেরর্নয ূর্ফণ যািস্ব প্রলাব্দে র্বর্ভন্ন পরীো–র্েরীো গুর্র র্বব্দয় একর্ি ংক্ষিপ্ত 
        িীকা লখ।     

c) Explain the main features of the self-sufficient village economy in Bengal. 
বাাংায় স্বয়ম্ভর গ্রামীণ অর্িেীর্ির মুখয ববর্লষ্ট্যগুর্ বযাখযা কর।  

d) Evaluate the attitude of Bengali intellectuals towards the Indigo Revolt.  
েী র্বব্দরাব্দ বাঙাী বুর্িিীর্বব্দদর মব্দোভালবর ভূরযায়ন কর।     

e) Explain the role of Christian Missionaries in the spread of Western Education in 
Bengal. 
ফাংরায় পাশ্চািয র্লোর্বস্তাব্দর খ্রীশ্চাে র্মলোরীব্দদর অবদাে বযাখযা কর।  

f) What was the social impact of the introduction of the railways in Bengal? 
        ফাংরায় যযরর্র্য প্রেরর্নয াভাক্ষেক প্রবাফ কী ক্ষছর?   

g) Write a short note on the Kartabhaja sect. 
কর্ত্িাভিা ম্প্রদায় ম্পব্দকি একর্ি িীকা লখ্।  

h) How would you explain the formation of Muslim League? 
মুীম ীব্দগর প্রর্িষ্ঠাব্দক িুর্ম কীভাব্দব বযাখযা করব্দব? 
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2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   
   নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ  

a) Examine the impact of the Permanent Settlement (1793) on the landlords and 
peasants in Bengal. 
ফাংরায় কৃক ও ির্মদারব্দদর উপর ক্ষেযস্থায়ী ফর্দাফর্েয (১৭৯৩) প্রভাব পরীো কর।   

b) Evaluate the role of Ishwarchandra Vidyasagar in the social reforms of nineteenth- 
century Bengal. 

         ঊের্বাংল লিব্দকর ফাংরায় মাি াংস্কার আব্দদাব্দে ঈশ্বরিন্দ্র র্বদযাাগব্দরর ভূর্মকা ভূরযায়ন কর।     
c) Review the growth of Bengali Literature in the nineteenth century. 

উনক্ষফং ের্ক ফাংরা ার্ব্দিযর র্বকাল পযিাব্দািো কর।  
d) How would you explain the rise of extremism in Bengal. 

        বাাংায় িরমপন্থার উদ্ভবব্দক িুর্ম কীভাব্দব বযাখযা করব্দব।  
e) How did nationalism influence the Bengali theatre in the twenteeth century?   

ক্ষফং ের্ক োেীয়োফাদ কীবার্ফ ফাংরা ক্ষর্র্য়িাযর্ক প্রবাক্ষফে কর্যক্ষছর?   
--------  
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B.A. 5th Semester (Honours) Examination, 2021 (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 ং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 was Abraham Lincoln's Ten Percent Plan? 

অব্রাাভ ক্ষরংকযনয দ োং ক্ষযকল্পনা কী ক্ষছর?    
b) How did the Whites in Southern America respond to the abolition of slavery?   

কৃেদা প্রর্ায ফরুক্ষপ্তর্ে ভাক্ষকণন মুক্তযার্েয দক্ষির্ণ যেোঙ্গর্দয প্রক্ষেক্ষিয়া কী প্রকায ক্ষছর?  
c) What was the significance of the Fourteenth and Fifteenth Amendments in the US 

Constitution? 
ভাক্ষকণন ংক্ষফধার্নয েেুদণ ও ঞ্চদ ংর্াধর্নয গুরুত্ব কী ক্ষছর? 

d) Who were known as ‘carpetbaggers’ and ‘scalawags’?  
কার্ণিফযাগায এফং স্কারাগাগ নার্ভ কাযা ক্ষযক্ষেে ক্ষছর?   

e) Who were the Mormons? What role did they play in the expansion of civilization 
in the American West? 
ভভণন কাযা? ক্ষিভ অর্ভক্ষযকায় বযোয ক্ষফোর্য োযা ক্ষক বূক্ষভকা ারন কর্যক্ষছর?  

f) How did Theodore Roosevelt reshape American foreign policy? 
ক্ষর্ওর্ ায রুের্বল্ট কীবার্ফ ভাক্ষকণন ক্ষফর্দনীক্ষেয ুনগণঠন কর্যক্ষছর্রন?   

g) How far was Woodrow Wilson's Fourteen Points successful?  
উর্রা উআরযনয যেৌদ্দ দপা নীক্ষে কেখ্াক্ষন পর র্য়ক্ষছর?   

h) What was the Manhattan Project? What role did it play in the course of World War 
II? 
ভযানযািন প্রকল্প কী? ক্ষিেীয় ক্ষফেমুর্েয গক্ষের্র্ এয কী বূক্ষভকা ক্ষছর? 
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2. Answer any three of the following questions:                             10x3=30                   
   নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ  

a) What did Abraham Lincoln and Andrew Johnson seek to accomplish through the 
reconstruction policy? What was the ‘Black Reconstruction'? 
ুনগণঠননীক্ষেয ভাধযর্ভ অব্রাাভ র্াংকে ও যান্ড্রু েন ন  কী কী উর্দ্দয াধন কযর্ে যের্য়ক্ষছর্রন? 
‘কৃষ্ণাঙ্গ ুনগণঠন’ কী ক্ষছর?    

b) What were the major changes in the American economy from the Civil War to 
World War I? 
গৃমুে যর্র্ক প্রর্ভ ক্ষফেমুে মণন্ত ভাক্ষকণন র্ণনীক্ষের্ে প্রধান ক্ষযফেণনগুক্ষর কী ক্ষছর? 

c) What did Theodore Roosevelt mean by the Square Deal? How did he implement it? 
যস্কায়ায  ীর ফরর্ে ক্ষর্ওর্ ায রুের্বল্ট কী যফাঝার্ে যের্য়ক্ষছর্রন? ক্ষেক্ষন এক্ষি কীবার্ফ ফােফাক্ষয়ে 
কর্যক্ষছর্রন?  

d) What was the Nineteenth Amendment? Discuss the role of the suffrage movement 
in this regard. 
ঊনক্ষফংেভ ংর্াধনী কী? এআ প্রর্ঙ্গ যবািাক্ষধকায অর্দারযনয বূক্ষভকা অর্রােনা কয।   

e) What were the causes of The Great Depression? What were the measures adopted 
to counter it? 
ভাভদায কী কী কাযণ ক্ষছর? এয যভাকাক্ষফরা কযায েনয কী কী দর্ি গৃীে র্য়ক্ষছর?  

--------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


