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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 ূণণমাশ্ননর ক্ষনশ্নদণলক। 

রীিার্ণীশ্নদর যর্াম্ভব ক্ষনশ্নের ভাায় উত্তর ক্ষদশ্নে শ্নব।  

 

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

     যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) When and where did the Naval Mutiny take place? 
         ননৌ ক্ষবশ্নরা কখ্ন এবং নকার্ায় ংঘক্ষিে শ্নয়ক্ষি? 

  

     b) What is Cabinet Mission? 

    মন্ত্রী ক্ষমলন কী? 

 

c) What is ‘The Great Calcutta Killing’? 
     ‘ক্ষদ নেট কযাকাটা ক্ষকক্ষং’ কী?     

 

d) What is Interim Government (1946)? 
          অন্তবণেণী রকার (১৯৪৬) কী?   

 

e)  What is refugee problem? 
    উদ্বাস্তু মযা কী? 

 

     f) What is Nehru-Liaquat pact? 
    ননরু-ক্ষয়াকৎ চুক্ষি কী?   
 

g) What is Mahalanobis model? 

    মানবীল মশ্নে কী?  

 

h) Why did India take up Non Alignment Policy?   

    ভারে নকন নোট ক্ষনরশ্নি নীক্ষে েণ কশ্নরক্ষি?   
 



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

     যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             
a) Why did the Cripps Mission come to India? 

    ক্ষি ক্ষমলন নকন ভারশ্নে এশ্নক্ষি? 

 

b) Do you think that the Partition of India was inevitable in 1947? 

    েুক্ষম ক্ষক মশ্নন কর নয ১৯৪৭ াশ্ন ভারে ক্ষবভােন অক্ষনবাযণ ক্ষি?  

 

c) Write a short note on the Kashmir problem. 

    কাশ্মীর মযা ম্পশ্নকণ একক্ষট টীকা নখ্। 

 

d) Analyse the mixed economy of independent India. 
          স্বাধীন ভারশ্নের ক্ষমশ্র অর্ণনীক্ষে ক্ষবশ্নেণ কর। 

 

     e) Write a brief note on Bhoodan Movement.  

         ভূদান আশ্নদান ম্পশ্নকণ একক্ষট টীকা নখ্। 

 

f) How would you explain the movement for social justice in independent India? 
        স্বাধীন ভারশ্নে ামাক্ষেক নযায় ক্ষবচার আশ্নদানশ্নক েুক্ষম কীভাশ্নব বযাখ্যা করশ্নব?  

 

 
 

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

     যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) Discuss the salient features of the Constitution of India. 
    ভারশ্নের ংক্ষবধাশ্ননর প্রধান ববক্ষলষ্ট্যগুক্ষ বযাখ্যা কর।  

 

b) Write an essay on the linguistic reorganization of states after independence. 

   স্বাধীশ্ননাত্তর ভারশ্নে ভাাক্ষভক্ষত্তক রােয ুনর্ণিন ম্পশ্নকণ একক্ষট ক্ষনবন্ধ নখ্। 

 

 
 

____________________ 

 

 

 

 

 


