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

 
দক্ষিণপ্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষর প্রশ্নেয ূণণভাশ্ননয ক্ষনশ্নদণক। 

যীিার্ণীশ্নদয মর্াম্ভফ ক্ষনশ্নেয বালায় উত্তয ক্ষদশ্নে শ্নফ।  

 

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

     যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) In which state of India was the first non-Congress government formed after 

independence? Who was the first Chief Minister of that state? 

     স্বাধীনোয যফেণীকাশ্নর বাযশ্নে ককান যাশ্নেয প্রর্ভ অকংশ্নেী  যকায গক্ষিে  য়? কই যাশ্নেযয  প্রর্ভ                                        

ভুখ্যভন্ত্রী কক ক্ষিশ্নরন?  

 

     b) Who convened the Simla Conference and when? 
    কক, কখ্ন ক্ষভরা বফিক  আহ্বান কশ্নযক্ষিশ্নরন?  

 
c) Mention two features of the Directive Principles of the Constitution of India. 

     বাযেীয় ংক্ষফধাশ্ননয ক্ষনশ্নদণভূরক নীক্ষেয দুক্ষি বফক্ষষ্ট্য  উশ্নেখ্ কয।  

 

d) What is Non Alignment Policy? 

          কোি ক্ষনযশ্নি নীক্ষে কী?   

 

e)  Who was elected as the President of Congress in the Tripuri session and whom did 

he defeat? 
  ক্ষিুযী অক্ষধশ্নফশ্নন কক কংশ্নে বাক্ষে ক্ষনফণাক্ষিে শ্নয়ক্ষিশ্নরন এফং ক্ষেক্ষন কাশ্নক যাক্ষেে কশ্নযক্ষিশ্নরন? 

 

     f) Who were known as Kaiser-i-Hind and Quaid-i-Azam? 

    কাইোয-ই-ক্ষন্দ এফং কশ্নয়দ-ই-আেভ ফশ্নর কাযা ক্ষযক্ষিে ক্ষিশ্নরন?  

  

g) What is the Hindu Code Bill? 
    ক্ষন্দ ুককাড ক্ষফর কী? 

   

h) What is the identity of India in the preamble of the Constitution? 

    ংক্ষফধাশ্ননয প্রস্তাফনায় বাযশ্নেয ক্ষযক্ষিক্ষে কী? 



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

     যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) Estimate the success and failure of the Cripps Mission (1942). 

    ক্রী ক্ষভশ্ননয (১৯৪২) াপরয ও ফযর্ণোয ভূরযায়ন কয। 

 

b) Write a short note on the role of the I.N.A. in the freedom struggle of India. 

     বাযশ্নেয স্বাধীনো ংোশ্নভ আই. এন. এ.-য বুক্ষভকা ম্পশ্নকণ িীকা করখ্।  

 

c) Discuss briefly the importance of the Tebhaga Movement. 

    কেবাগা আশ্নন্দারশ্ননয গুরুত্ব ংশ্নিশ্ন ফযাখ্যা কয। 

 

d) Write a short note on Mountbatten Plan. 
          ভাউন্টফযাশ্নিন ক্ষযকল্পনা ম্পশ্নকণ িীকা করখ্। 

 

     e) Examine the policy of Panchsheel in the light of Indo-Chinese foreign policy. 

    বাযে-িীন যযাষ্ট্র নীক্ষেয আশ্নরাশ্নক ঞ্চীর নীক্ষেক্ষি যীিা কয। 
 

 f) Write a brief note on the Green Revolution.  

        ফুে ক্ষফপ্লফ ম্পশ্নকণ একক্ষি িীকা করখ্। 

 

 
 

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

     যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) Write an essay on the integration of Princely States in India. 
    কদীয়  যােযগুক্ষরয বাযেবুক্ষি ম্পশ্নকণ একক্ষি ক্ষনফন্ধ করখ্। 

 

b) Write an essay on the growth of Parliamentary democracy in India under Jawaharlal 

Nehru.  
   েওযরার কনরুয আভশ্নর বাযশ্নে ংদীয় গণেশ্নন্ত্রয ক্ষফকা ম্পশ্নকণ একক্ষি ক্ষনফন্ধ করখ্। 

 

 
 

____________________ 

 


