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                                               History 

Course ID- 50406                      Course Code – AH/HST/503/DSE-1 

Course Title – History of the USA 1 (1776-1945) 

Time – 2 hrs                                                                             F.M. 40 

The Figures in the margin indicate full marks 

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

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

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

     য কান পাঁচিট ে র উ র দাও 

 

a) Why is the United States of America known as a nation of immigrants? 

মািকন যু রা  অিভবাসীেদর দশ নােম কন পিরিচত? 

b) Who were indentured labourers? 

চুি ব  িমক কারা িছেলন? 

c) Name two revolutionary groups of the American War of Independence. 

মািকন যু রাে র াধীনতা সং ােম দুিট িব বী দেলর নাম লখ। 

d) What is Boston Tea Party? 

ব ন িট পািট কী? 

e) Why was Thomas Paine famous? 

টমাস পইন কন িবখ াত িছেলন? 

f) Name the first two Presidents of the USA. 

মািকন যু রাে র থম দুই রা পিতর নাম লখ। 

g) Who was Tecumseh? 

টকামেস ক িছেলন? 

h) What is meant by Plantation Economy? 

াে শন অথনীিত বলেত কী বাঝায়? 



 

2. Answer any four of the following questions:                            4X5=20 

য কানও চারিট ে র উ র দাও 

 

a) How did European colonization take place in America? 

আেমিরকায় কীভােব ইউেরাপীয় ঔপিনেবিশকরণ হেয়িছল? 

 

b) Discuss Beard’s economic interpretation of the American Constitution of 1787. 

িবয়ােডর ১৭৮৭ সােলর মািকন সংিবধােনর অথৈনিতক ব াখ া আেলাচনা কর। 

 

c) How did the dual-party system emerge in the USA? 

মািকন যু রাে  ত পািট ব ব া কীভােব আ কাশ কের। 

 

d) Write a short note on the Monroe Doctrine. 

মনেরা মতবােদর িবষেয় একিট সংি  টীকা লখ। 

 

e) What were the causes of the Mexican War of 1846? 

১৮৪৬ সােলর মি কান যুে র কারণ িল কী িছল? 

 

f) How do you explain the industrial expansion of the USA in the second half of 

the nineteenth century? 

উনিবংশ শতা ীর ি তীয়ােধ মািকন যু রাে র িশ স সারণ তুিম কীভােব ব াখ া করেব? 

 

3. Answer any one of the following questions:                          10x1=10 

য কানও একিট ে র উ র দাও 

 

a) What were the causes of the American War of Independence? 

মািকন যু রাে র াধীনতা যুে র কারণ িল কী িছল? 

 

b) Was slavery the only cause for the American Civil War? 

ীতদাস থাই িক মািকন যু রাে র গৃহযুে র একমা  কারণ িছল? 


