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B.A. Part-III (General) Special Examination, 2020 
Subject: History 

Paper-IV 
History of the India (1757-1964)  

(New Syllabus) 
Time: 2 Hours                                                                     Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণক। 
যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ। 

1. Answer any four of the following questions:                                5x4=20 
নীর্েয যম যকান োযক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ  

a) Discuss the merits and demerits of the permanent Settlement. 
ক্ষেযস্থায়ী ফর্দাফর্েয গুণাগুণ আর্রােনা কয।  

b) What do you understand by the Theory of drain of wealth?   
‘ম্পর্দয ক্ষনর্ণভন েত্ত্ব’ ফরর্ে েুক্ষভ কী যফাঝ?   

c) Analyze the reforms of Lord William Bentinck. 
রর্ণ উইক্ষরয়াভ যফনক্ষির্েয ংস্কায গুক্ষর ক্ষফর্েলণ কয।    

d) What was the importance of Rowlett act?  
যাউরাি আইর্নয গুরুত্ব কী ক্ষির?  

e) Write a short note on the role of INA in the freedom movement of India. 
বাযর্েয স্বাধীনো ংগ্রার্ভ INA-এয বূক্ষভকায উয একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যরখ্।  

f) Discuss briefly the growth of parliamentary Democracy in India under Nehru. 
যনর্রুয আভর্র বাযর্ে ংদীয় র্ণের্েয ক্ষফকা আর্রােনা কয।  

2. Answer any three of the following questions:                               10x3=30                        
নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ 

a) Explain the causes of the battle of Plassey. 
    রাীয মুর্েয কাযণগুক্ষর ফযাখ্যা কয।  
b)  Analyze the significations of the Brahmo Samaj movement. 
  ব্রাহ্ম ভাে আর্দারর্নয োৎমণগুক্ষর আর্রােনা কয।   
c)   Discuss the main features of the Government of India act 1935. 

১৯৩৫ ার্রয বাযে ান আইর্নয ভূর বৈশলষ্ট্যগুক্ষর আর্রােনা কয।  
d)  Review the background of the Partition of India. 
     বাযেবার্র্য িবূক্ষভ মণার্রােনা কয।  
e) What role did India in the Korean crisis?  
   যকাক্ষযয়া ংকর্ি বাযর্েয বূক্ষভকা কী ক্ষির?   
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B.A. Part-III (General) Special Examination, 2020 
Subject: History 

Paper-IV 
History of the India and the World (1914-1964)  

(Old Syllabus) 
Time: 2 Hours                                                                     Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণক। 
যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ। 

2. Answer any four of the following questions:                                5x4=20 
নীর্েয যম যকান োযক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ  

a) Discuss the features of the working class movement in India between the two World Wars. 
দুই শৈশ্বযুদ্ধের মধ্যৈর্তী সমদ্ধে ভারদ্ধর্ শ্রশমক আদ্ধদাদ্ধের বৈশলষ্ট্যগুক্ষর আর্রােনা কয। 

b) To what extent was the Home Rule Movement Successfull?  
যাভরুর আর্দারন কেদূয পর র্য়ক্ষির?  

c) Discuss the main features of the Govt. of India Act, 1935.  
১৯৩৫ ার্রয বাযে ান আইর্নয প্রধান বৈশলষ্ট্যগুক্ষর আর্রােনা কয। 

d) Evaluate the importance of the Quit India Movement.  
বাযে িাড় আর্দারর্নয গুরুর্ত্বয ভূরযায়ন কয।  

e) Describe the nature of the movement for Social Justice in India.  
বাযর্ে াভাক্ষেক নযায়ক্ষফোর্যয েনয আর্দারর্নয প্রকৃক্ষেয ক্ষফফযণ দাও।  

f) Analyze the significance of the Marshall Plan.  
ভাণার ক্ষযকল্পনায োৎমণ ক্ষফর্েলণ কয।  

2. Answer any three of the following questions:                               10x3=30                        
নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ 

a) Analyze the background and significance of the Lucknow Pact (1916). 
   ক্ষদ্ধেৌ েুক্ষিয িবূক্ষভ ও োৎমণ ক্ষফর্েলণ কয।  
b)  Analyze the role of Muhammad Ali Jinnah in Indian politics during 1940-47. 
    ১৯৪০-৪৭ ার মণন্ত বাযেীয় যােনীক্ষের্ে ভম্মদ আরী ক্ষেন্নায বূক্ষভকা মণার্রােনা কয।   

c)   Give a brief account of the Tebhaga Movement.  
    যেবার্া আর্দারর্নয ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ দাও।   
d)  Discuss the origin of the Suez crisis (1956) with special reference to the role of India. 
    বাযর্েয বূক্ষভকায ক্ষফর্ল উর্েখ্ ুর্য়ে ংকর্িয (১৯৫৬) উৎক্ষত্ত আর্রােনা কয।  
e) Briefly state the various interpretations of the term ‘Third World’.  
   ‘েৃেীয় ক্ষফশ্ব’ ক্ষযবালাক্ষি প্রর্ে যম ক্ষফক্ষবন্ন ফযাখ্যা যর্য়র্ি ো ংক্ষিপ্ত বার্ফ োনাও।      


