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The figures in the margin indicate full marks 

Candidate are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দক্ষিন প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূর্ণমাশ্ননর ক্ষনশ্নদণ শক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

1. Answer any five of the following questions. 

ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে প্রেগুক্ষির যয যকান পাাঁ চটির উত্তর দাও।                                                       (5×2=10) 

 

a. Who was the first independent Nawab of Bengal? 

বাাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব কে ছিললন?  

b. When and among whom was the Battle of Buxar fought? 

েত ছিষ্টালে এবং োলের মলধে বক্সালরর যুদ্ধ সাংঘটিত হল়েছিল? 

c. What is meant by Dastak? 

েস্তে বললত কি কবাঝা়ে? 

d. Who founded the Asiatic Society and when? 

      কে,েলব এছি়োটিে কসাসোইটি প্রছতছিত েলরছিললন? 



e. Who was Allan Octavian Hume ? 

             অ োলান অক্টেকিয়ান ছহউম কে ছিললন? 

f. Who started Home Rule Movement and when ? 

      কে,েখন কহামরুল আলদালন শুরু েলরছিললন? 

g. Who founded the Satyashodhak Samaj and when ? 

সতেলিাধেসমাজ কে,েলব প্রছতিা েলরছিললন? 

h. Who was known as Frontier Gandhi and why? 

সীমান্তগান্ধী নালম কে পছরছিত ছিললন এবাং কেন ? 

 

2. Answer any four of the following questions. 

ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে প্রেগুক্ষির যয যকান চারটির উত্তর দাও।                                (5×4=20) 

 

a. Mention the features of the Regulating Act of 1773. 

১৭৭৩ সাললর করগুললটিাং আইলনর ববছিষ্টেগুছল আললািনা ের। 

b. Write a note on the debate on de-industrialization. 

অবছিল্পা়েন ছবতলেে র উপর এেটি টীো কলখ। 

c. Write a short note on the Farazi Movement. 

ফরাজী আলদাললনর উপর সাংছিপ্ত টীো কলখ। 

d. Discuss the salient features of the Montagu-Chelmsford Reforms of 1919. 

       ১৯১৯সাললর মলেগু-কিমসলফার্ে  িাসন সাংস্কার আইলনর মূল ববছিষ্টেগুছল আললািনা ের। 

e. Analyze the character of the Naval revolt of 1946. 

১৯৪৬ সাললর কনৌছবলরালহর িছরত্র ছবলেষন ের। 

f. What were the proposals of the Cabinet Mission? 



            মন্ত্রীছমিলনর প্রস্তাবগুছল িী কিল? 

 

 

3. Answer any one of the following questions. 

            ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে প্রে গুক্ষির যয যকান একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।                               (10×1=10) 

 

a. Review the activities of Indian National Congress from 1885 to 1905. 

১৮৮৫ কথলে ১৯০৫ ছিষ্টাে পযেন্ত জাতী়ে োংলেলসর োযোবলী পযোললািনা ের। 

b. Evaluate the contributions of Raja Rammohan Roy in the making of modern India. 

       আধুছনে ভারলতর ছনমোতা রূলপ রাজা রামলমাহন রাল়ের অবোন আললািনা ের। 

 

 

 

 


