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B.A. 4th Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS) 
Subject: History 
Paper: CC-IX 

History of India (C.1757-1857) 
Time: 3 Hours                                                          Full Marks: 60 

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 ংখ্যাগুক্ষ পূণণমান ক্ষনর্দণলক। 
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 

1. Answer any ten of the following questions, each in more than one sentence:    2x10=20                                 
ক্ষনম্নক্ষক্ষখ্ে প্রশ্নগুক্ষর মর্যয যয যকান দলক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও। প্রক্ষেক্ষি উত্তর একাক্ষযক বার্কয ওয়া চাই।   

a) When and between whom was the battle of Bidara fought?  
কবে ও কাবদর মবধে বেদারার যুদ্ধ ংঘবিত বেবি? 

b) What is ‘Black Hole tragedy’? Who conceived it? 
‘অন্ধকূ তো’ কী? এবি কার কল্পনাপ্রূত? 

c) What do you know about the ‘private trade’ of the Company’s officials?  
ককাম্পানীর কমমকতমাবদর ‘েেবিগত েেো’ ম্পবকম তুবম কী জান?   

d) Mention any two reasons of the conflict between Tipu Sultan and the British East 
India Company.   
বিু ুতান ও েৃবিল ইস্ট ইবিো ককাম্পাবনর মবধে বেবরাবধর কয ককান দুবি কারণ কখ। 

e) Who were the signatories of the ‘Treaty of Bassein’? When was it signed? 
কেববনর বন্ধর স্বাক্ষরকারী কারা বিবন? এবি কবে স্বাক্ষবরত ে? 

f) For what purpose did Warren Hastings institute the Amini Commission and when?  
ককান উবেবলে ও কবে ওোবরন কবস্টং আবমবন কবমলন গঠন কবরবিবন? 

g) When was the Asiatic Society in Bengal founded and why? 
োংাে এবলোবিক কাাইবি কবে ও ককন প্রবতবিত বেবি? 

h) What is ‘Macaulay Minutes’?  
‘কমকব বমবনি’ কী? 

i) What do you mean by ‘Utilitarianism’? 
‘বতোদী দলমন’ েবত কী কোঝ?  

j) Who were referred to as the ‘Orientalist’ and the ‘Anglicist’?  
‘প্রাচ্েোদী’ ও ‘াশ্চাতেোদী’ কাবদর ো ত? 
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k) What do you mean by the ‘Young Bengal Movement’? 
‘নেেেঙ্গ আবদান’ েবত তুবম কী কোঝ? 

l) Mention two major limitations of Raja Rammohan Roy. 
রাজা রামবমান রাবের দুবি প্রধান ীমােদ্ধতা কখ। 

m) Whom did the Santal call Dikus? Locate the region known as Damin-i-Koh.       
াাঁওতারা কাবদর বদকু বাবে আবিবত করত? দাবমন-ই-ককা নাবম বরবচ্ত অঞ্চবির অেস্থান বনণমে 
কর। 

n) Who was the founder of Wahabi Movement in India? What was the primary aim of 
this movement? 
কক িারবত ওোােী আবদাবনর ূচ্না কবরন? এই আবদাবনর প্রাথবমক ক্ষে কী বি?    

o) Who first wrote a book on the revolt of 1857? What was the name of the book?  
        ১৮৫৭ বিস্টাবের বেবরাবর উর প্রথম গ্রন্থবি কক ববখবিবন?  গ্রন্থবির নাম কী বি?    

2. Answer any four of the following questions:                             5x4=20                    
       নীর্চর যয যকান চারক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ   

a) How did the battle of Plassey influence the history of Bengal? 
াবলর যুদ্ধ কীিাবে োংার ইবতাবক প্রিাবেত কবরবি?  

b) Examine the merits and demerits of the policy of Subsidiary Alliance.                                        
অধীনতামূক বমত্রতা নীবতর গুণাগুণ রীক্ষা কর। 

c) Discuss the chief features of Rayatwari and Mahalwari system. 
রােতওোরী ও মাওোরী েেেস্থার মূ বেবলষ্ট্েগুব আবাচ্না কর। 

d) What changes did the Charter Act of 1833 bring about in the history of India?  
িারবতর ইবতাব ১৮৩৩ বিস্টাবের চ্ািমার আইন কী কী বরের্তন এবনবি? 

e) Identify the characteristics of the Bengal Renaissance of the nineteenth century? 
উবনল লতবক োংার নেজাগরবণর বেবলষ্ট্েগুববক বচ্বিত কর। 

f) Write a short note on the theory of Drain of Wealth. 
        ম্পদ বনগমমন তবের উর একবি ংবক্ষপ্ত িীকা কখ।  

3. Answer any two of the following questions:                             10x2=20                   
       নীর্চর যয যকান দুক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ   

a) Analyse the causes of conflict between Mir Qasim and the British East India 
Company? 
মীরকাবলম ও েৃবিল ইস্ট ইবিো ককাম্পাবনর মবধে বেবরাবধর কারণগুব বেবেণ কর।   

b) Analyse the long-term impact of the Permanent Settlement on the ryots (tenants) 
of Bengal. 
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োংার রােতবদর উর বচ্রস্থােী েবদােবের দীঘমস্থােী প্রিাে বেবেণ কর। 
c) Evaluate the role of Vidyasagar as a social reformer with special reference to 

women’s upliftment in India.     
িারবত নারীবদর উন্নবতর বেবল উবেখ মাজ ংস্কারক বাবে বেদোাগবরর িুবমকার মূোেন কর। 

d) Explain the nature of the Revolt of 1857. 
      ১৮৫৭ বিস্টাবের বেবরাবর স্বরূ েোখো কর।  

……………… 


