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

Paper-IV 
History of 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 গুনাগুণ ভূ অর্রােনা কয।  

b) Comment on Tipu’s relations with the British.  
ক্ষিক্ষি ক্ষিয ার্র্ ক্ষিুয ম্পর্কণয উয ভন্তফয কয।  

c) Analyse the reforms of Lord William Bentinck.  
রর্ণ উআক্ষরয়াভ যফনক্ষির্েয ংস্কাযগুক্ষর ক্ষফর্েলণ কয।    

d) Discuss the causes of the failure of Non co-operation Movement.  
র্মাগ অর্দারর্নয ফযর্ণোয কাযণগুক্ষর অর্রােনা কয।  

e) What was the significance of the Tripuri Crises in the Indian National Movement. 
বাযর্েয োেীয় অর্দারর্ন ক্ষিুক্ষয ের্িয গুরুত্ব ক্ষক ক্ষির? 

f) Discuss briefly the growth of parliamentary Democracy in India under Jawaharlal 
Nehru. 
েযরার যনর্রুয অভর্র বাযর্ে ংদীয় গণের্েয ক্ষফকা ংর্ির্ অর্রােনা 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) Analyse the significance of Bramha Samaj Movement. 
িাহ্মভাে অর্দারর্নয োৎমণ ক্ষফর্েলণ কয।   

c) Evaluate the role of Sir Syed Ahamad Khan as a reformer. 
ংস্কাযক ক্ষর্র্ফ যায সয়দ অভদ খ্ার্নয বূক্ষভকায ভূরযায়ন কয।  
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d) Evaluate the role of Gandhi in Indian freedom movement. 
বাযর্েয স্বাধীনো ংগ্রার্ভ গান্ধীেীয বূক্ষভকায ভূরযায়ন কয।  

e) Write a short essay on the role of INA in the freedom movement of India.  
বাযর্েয স্বাধীনো অর্দারর্ন অোদ ক্ষদ যপৌর্েয বূক্ষভকায উয একক্ষি ংক্ষিপ্ত প্রফন্ধ যরখ্।  
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B.A. Part-III (General) Examination, 2020 
Subject: History 

Paper-IV 
India & 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। 

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

a) Analyse the background and significance of the Lucknow Pact (1916). 
রখ্নউ েুক্ষিয (১৯১৬) িবূক্ষভ ও োৎমণ ক্ষফর্েলণ কয। 

b) To what extent was the Home Rule Movement Successfully?  
যাভরুর অর্দারন কেদূয পর র্য়ক্ষির?  

c) Evaluate the importance of the Quit India Movement. 
বাযে িার্ া অর্দারর্নয গুরুর্ত্বয ভূরযায়ন কয। 

d) Narrate brief by the ‘Mountbatter Plan’. 
ভাউনিফযার্িন ক্ষযকল্পনায ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ দাও। 

e) Briefly state the various interpretations of the term ‘Third World’. 
েৃেীয় ক্ষফশ্ব ক্ষযবালাক্ষি প্রর্ে যম ক্ষফক্ষবন্ন ফযাখ্যা যর্য়র্ি ো ংক্ষিপ্ত োনাও।  

f) Discuss the origin of the Suez crisis (1956) with special reference to the role of 
India in it.  
বাযর্েয বূক্ষভকায ক্ষফর্ল উর্েখ্ ুর্য়ে ংকর্িয (১৯৫৬) উৎক্ষত্ত অর্রােনা কয।    

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

a) Discuss the features of the Working Class Movement in India between the two 
World Wars. 
দুআ ক্ষফশ্বমুর্েয ভধযফেণী ভর্য় বাযর্ে শ্রক্ষভক অর্দারর্নয সফক্ষষ্ট্যগুলি আলিোচনো কর। 

b) Analyse the role of Muhammad Ali Jinnah in (Indian politics during 1940-47.  
১৯৪০-৪৭ খৃ্স্টাব্দ মণন্ত বাযেীয় যােনীক্ষের্ে ভম্মদ অরী ক্ষেন্নায বূক্ষভকা মণার্রােনা কয।  

https://www.google.co.in/search?sxsrf=ALeKk03VraUXSjGcqMXYzqC_QWoq2U6CNg:1601364840381&q=%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwirtt3z7I3sAhXDmeYKHQliBYkQBSgAegQIDBAr
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c) Discuss the significance of the Naval Revolt in the history of the Indian National 
Movement.  
বাযর্েয োেীয় অর্দারর্নয আক্ষোর্ যনৌ-ক্ষফর্রার্য গুরুত্ব অর্রােনা কয।  

d) Describe the main features of the Indian Constitution.  
বাযেীয় ংক্ষফধার্নয প্রধান সফক্ষষ্ট্যগুক্ষর মণার্রােনা কয।  

e) Analyse the significance of the Marshall Plan?  
ভাণার ক্ষযকল্পনায োৎমণ ক্ষফর্েলণ কয।  
  

----------- 
 
  
 

 

 
 

https://www.google.co.in/search?sxsrf=ALeKk03VraUXSjGcqMXYzqC_QWoq2U6CNg:1601364840381&q=%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwirtt3z7I3sAhXDmeYKHQliBYkQBSgAegQIDBAr

