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1. Answer any five of the following questions:     2×5=10 

 

a) What is meant by the term ‘Deindustrialisation’?  

            ‘Deindustriaisation’ শব্দটি দ্বারা কী ব াঝান া হন়েনে? 

b) State the major tenancy reforms in India in the colonial period.  

ঔপট ন টশক ভারনে মুখ্য প্রজাস্বত্ব সংস্কারগুটি  র্ণ া কর। 
c) State two causes of famine in Colonial India. 

ঔপট ন টশক ভারনে দুটভণনের দুটি কারর্ আনিাচ া কর। 
d) What were the major demographic trends in colonial India?  

ঔপট ন টশক ভারনে জ সংখ্যার প্রধা  প্র র্ো কী টেি? 
e) Write two effects of development of railways in India during the colonial period. 

ঔপট ন টশক ভারনে বরিপনের ট কানশর দুটি প্রভা  বিখ্। 
f) State two causes of deindustrialization in India. 

ভারনে Deindustrialisation  এর দুটি কারর্ উনেখ্ কর। 
g) Discuss two effects of commercialisation of agriculture under colonialism. 

           ঔপট ন টশকোর অধীন  কৃটির  াটর্টজযকীকরনর্র  দুটি  প্রভা  আনিাচ া  কর। 
h) State the major Tenancy Reforms prevalent in India in the colonial period.  

ঔপট ন টশকোর অধীন  ভারনে প্রচটিে প্রধা  প্রজাস্বত্ব সংস্কারগুটি  র্ণ া কর । 
 

2. Answer any four of the following questions:    5×4=20 

a) Briefly discuss the occupational structure of colonial India.  

ঔপট ন টশকোর অধীন   ভারনের বপশাগে কাঠানমা সংনেনপ আনিাচ া করু । 
       b)  What were the features of industrial development in the colonial period?  

ঔপট ন টশকোর অধীন  ভারনে টশল্প ট কানশর  ব টশষ্ট্যগুটি উনেখ্ কর। 
      c)  Discus briefly the Theory of Economic Drain. 

          অেণন টেক বেন র েত্ত্ব সংনেনপ আনিাচ া কর। 
       d)  What were the positive effects of development of irrigation works in colonial India?  

ঔপট ন টশক সমন়ে ভারনে বসচ কানজর ট কানশর ইটে াচক প্রভা গুটি কী টেি? 
       e) Briefly discuss the consequences of deindustrialization in India in the colonial period. 

ঔপট ন টশকোর অধীন  ভারনে Deindustrialisation এর পটরর্টে টক ো ট ন়ে আনিাচ া  কর। 
     f) What are the causes of development of railways in colonial India? 

        ঔপট ন টশক সমন়ে ভারনে বরিপনের ট কানশর কারর্গুটি কী কী? 
 

3. Answer any one of the following questions:                     10×1=10 



a) Discuss the Railway versus Irrigation debate in colonial India.   

    ঔপট ন টশক সমন়ে ভারনে বরিওন়ে   াম বসচ ট েকণ আনিাচ া কর। 
b) Discuss the various forms and consequences of colonial exploitation in India. 

    ভারনে ঔপট ন টশক বশািনর্র ট টভন্ন রূপ এ ং পটরর্টে ট ন়ে আনিাচ া কর। 


