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Time: 2 Hours                                                                                                                       Full Marks: 40   

                                                                                  
The figures in the margin indicate full marks. 

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

 
দক্ষিণপ্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণলক। 

পরীিার্ণীশ্নদর যর্াম্ভব ক্ষেশ্নের ভাায় উত্তর ক্ষদশ্নে শ্নব।  

 

 
1.  Answer any five of the following questions:                                                   (2X5=10) 

     যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) What do you mean by Plassey Plunder? 

           পালী ুন্ঠে বশ্নে েুক্ষম কী ববাঝ? 
 

      b) When and between whom was the treaty of Amritsar signed? 

     অমৃেশ্নরর ক্ষি কশ্নব, কাশ্নদর মশ্নযয শ্নয়ক্ষি? 
 

      c) What is De-Industrialization? 

           অবক্ষলল্পায়ে কী? 
 

      d) Who were referred to as the Orientalists? 

           প্রাচ্যবাদী কাশ্নদর বা ে? 
 

e)  Who were the Pindaris? 
    ক্ষপন্ডাক্ষর কারা? 
 

     f) In which parts of India were the Ryotwari and Mahalwari systems introduced? 

  ভারশ্নের বকান্ অঞ্চগুক্ষশ্নে রায়েওয়াক্ষর ও মওয়াক্ষর বযবস্থা প্রবক্ষেণে শ্নয়ক্ষি? 

 

g) What is the Wood’s Despatch? 

    উশ্নের প্রক্ষেশ্নবদে কী? 
 

h) Name two artists belonging to the Bengal School of Art.  

    ববঙ্গ স্কু অফ আর্ণ-এর দুেে ক্ষলল্পীর োম বখ্। 
 



2.  Answer any four of the following questions:                                                  (5X4=20) 

     যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) Write a note on Drain of Wealth. 

    ম্পশ্নদর ক্ষের্ণমে ম্পশ্নকণ একক্ষর্ র্ীকা বখ্।  
 

b) Analyse the causes of the Faraizi movement. 

   ফরাক্ষে আশ্নদাশ্নের কারণগুক্ষ ক্ষবশ্নেণ কর। 
 

     c) What important measures did Bentinck take in the field of education? 

    ববক্ষিঙ্ক ক্ষলিাশ্নিশ্নে কী গুরুত্বপূণণ বযবস্থা গ্রণ কশ্নরক্ষিশ্নে? 

d)  How did the policy of the Doctrine of Lapse help in the growth of the British 

Empire in India? 

   স্বত্বক্ষবশ্নাপ েীক্ষে কীভাশ্নব ভারশ্নে ক্ষিক্ষর্ল াম্রাশ্নেযর ক্ষবস্তাশ্নর াাযয কশ্নরক্ষি? 
           

     e) Discuss the nature of the Indigo revolt. 

    েী ক্ষবশ্নরাশ্নর প্রকৃক্ষে বযাখ্যা কর। 
 

     f) Write a short note on the Deccan Riots.  

        দাক্ষিণােয াঙ্গামা ম্পশ্নকণ একক্ষর্ র্ীকা বখ্। 
 

 
 

3.  Answer any one of the following questions:                                                (10X1=10) 

     যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) Analyse the Grant-Shore controversy regarding land revenue system of Bengal. 
    বাংার ভূক্ষম রােস্ব বযবস্থার বিশ্নে গ্রাি-বলার ক্ষবেকণক্ষর্ ক্ষবশ্নেণ কর। 

 

    b) Evaluate Vidyasagar as a social reformer. 

        মাে ংস্কারক ক্ষাশ্নব ক্ষবদযাার্শ্নরর মূযায়ে কর। 
 

 
 

____________________ 

 


