
 

B.A. Semester V (Honours) Examination, 2022 

History 

 

Course ID: 50412                                                           Course Code: AH/HST/502/C-12  

 
Course Title: History of India (1885 to 1947) 

 
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 ং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) What did Dadabhai Naoroji mean by ‘Un-British’ in his book Poverty and Un-

British Rule in India?   

বাক্ষটণ এন্ড আন-ক্ষিক্ষট রুর ইন ইক্ষন্ডয়া  গ্রশ্নে দাদাবাই নওশ্নযােী ‘অ-ক্ষিক্ষটরুব’ ফরশ্নে কী ফুক্ষিশ্নয়শ্নেন?   

 

b) Whom would you call the extremists?  
     েুক্ষভ কাশ্নদয চযভেী ফরশ্নফ? 

 

c) Who founded the Home Rule League and when? 

     কক, কখ্ন কাভ রুর রীগ প্রক্ষেষ্ঠা কশ্নযন?  

 

d) What is Satyagraha? 
          েযাগ্র কী?   

 

e) When and where did the Eka Movement begin? 
  কখ্ন ও ককার্ায় একা আশ্নদারন শুরু শ্নয়ক্ষের? 

 

f) What is Nehru Report? 
    কনরু ক্ষযশ্নাটণ কী?  
 

g) Why did Cabinet Mission come to India? 
    কযাক্ষফশ্ননট ক্ষভন ককন বাযশ্নে এশ্নক্ষের?   

 

h) What is ‘The Great Calcutta Killing’?  

    ‘ক্ষদ কগ্রট কযারকাটা ক্ষকক্ষরং’ কী?    



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

     যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) Write a short note on the economic thought of the moderate Congress leaders. 
    কংশ্নগ্রশ্নয নযভেী কনোশ্নদয অর্ণননক্ষেক বাফনায উয একক্ষট টীকা করখ্।  

 

b) What were the reasons behind the failure of Swadeshi Movement? 

     স্বশ্নদী আশ্নদারশ্ননয ফযর্ণোয কাযণগুক্ষর কী ক্ষের? 

 

c) Why did Gandhiji merge Khilafat Movement with Non-Cooperation Movement? 

     গাক্ষিক্ষে ককন ক্ষখ্রাপৎ আশ্নদারনশ্নক অশ্নমাগ আশ্নদারশ্ননয াশ্নর্ মুক্ত কশ্নযক্ষেশ্নরন?  

 

d) How did the Indians respond to the Simon Commission? 
          াইভন কক্ষভশ্ননয প্রক্ষে বাযেীয়যা কীবাশ্নফ প্রক্ষেক্ষিয়া ফযক্ত কশ্নযক্ষের?  

 

e) Analyse the background of Quit India Movement. 
  বাযে োশ্ন া আশ্নদারশ্ননয টবূক্ষভ ক্ষফশ্নেলণ কয। 
 

f) Write a short note on the activities of the Interim Government (1946). 
     অন্তফণেণী যকাশ্নযয (১৯৪৬) ক্ষিয়াকরা ম্পশ্নকণ টীকা করখ্। 

 

 
 

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

     যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) What were the factors that led Gandhi’s rise to power in Indian politics? 
    বাযেীয় যােনীক্ষেশ্নে গাক্ষিয উত্থাশ্ননয ক্ষেশ্নন ায়ক ক্ষফলয়গুক্ষর কী ক্ষের?  

 

b) Discuss the contribution of I.N.A. in Indian freedom struggle.  
     বাযেীয় স্বাধীনো ংগ্রাশ্নভ আই. এন. এ.-য অফদান ফযাখ্যা কয। 

 

____________________ 


