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

Paper: CC-X 
History of India (1858-1964) 

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 did the Indigo Revolt start in Bengal? Mention the names of any two leaders 

of this revolt. 
বাাংায় নী ববদ্রাদ্র ূচনা কখন য়? এই ববদ্রাদ্র যয যকান দুই জন ননতার নাম উদ্েখ কর। 

b) Why and when was the Prathana Samaj established?   
নকন এবাং কদ্ব প্রাথথনা মাজ প্রবতবিত দ্য়বি?  

c) What is meant by the Two Nation Theory? 
বিজাবত ত্তত্ব বদ্ত কী নবাঝ?  

d) What was the main purpose of the Ilbert Bill? 
Ilbert Bill এর মুখয উদ্েলয কী বি?  

e) Why was Rakhi Bandhan festival celebrated? 
রাখী বন্ধন উৎব নকন ান করা দ্য়বি?  

f) Who introduced the Ganapati Utsav and the Shivaji Utsav? What were their 
objectives? 
নক গণবত উৎব ও বলবাজী উৎব প্রবতথন কদ্রন? এগুবর ক্ষ্য কী বি?  

g) Why and when was the Lucknow Pact signed? 
নকন এবাং নকান মদ্য় খদ্নৌ চুবি (Lucknow Pact) াক্ষ্বরত দ্য়বি?  

h) What is Rawlatt Act?  
রাওাট আইন কী?  

i) When and where was the Communist Party of India established?  
নকান াদ্ এবাং নকাথায় ভারদ্তর কবমউবনস্ট াবটথ প্রবতবিত দ্য়বি?  

j) Why is the Chauri Chaura incident famous?  
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নচৌবর নচৌরা ঘটনা নকন ববখযাত?  
k) When and under whom did the Chittagong armoury raid take place?  

কদ্ব এবাং কার ননতৃদ্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার ুণ্ঠন দ্য়বি?  
l) What was Poona Pact?  

ুনা চুবি কী? 
m) Why was the Lahore Session (1940) of the Muslim League important?  

মুবম বদ্গর াদ্ার অবধদ্বলন (১৯৪০) গুরুত্বূণথ নকন?   
n) What do you mean by Panchsheel?  

ঞ্চলী বদ্ত তুবম কী নবাঝ?  
o) What was the Kamraj Plan?  

কামরাজ বরকল্পনা কী বি?   
2. Answer any four of the following questions:                             5x4=20                    

       নীর্চর যয যকান চারক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ   
a) What role did Swami Dayananda play as a social reformer? 
    মাজ াংস্কারক বদ্দ্ব স্বামী দয়ানন্দ কী ভূবমকা ান কদ্রবিদ্ন?  
b) What was Bankim Chandra’s contribution to the development of Indian nationalism?  
    ভারদ্তর জাতীয়তাবাদ্দর ববকাদ্ল ববিমচদ্ের অবদান কী বি?   
c) Was the split in the Indian National Congress in 1907 inevitable? 
    ১৯০৭ াদ্ জাতীয় কাংদ্গ্রদ্র ভাঙ্গন বক অবনবাযথ বি?   
d) What was the role of the Muslim League in Indian politics?  
    ভারতীয় রাজনীবত নত মুবম ীদ্গর ভূবমকা কী বি?  
e) Why did the Cripps Mission fail? 
    বি বমলন বযথথ দ্য়বি নকন? 
f) What role did the opposition parties play in the development of parliamentary 

democracy in India during Nehru’s tenure?  
ননরুর আমদ্ ভারদ্তর াংদীয় গণতদ্ের ববকাদ্ল ববদ্রাধী রাজননবতক দগুবর কী ভূবমকা ান 
কদ্রবি?     

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

a) Do you think that the peasant movements in the inter-war period strengthened    
the Indian nationalist movement? 
তুবম কী মদ্ন কর নয দুই ববশ্বযুদ্ের অন্তবতথীকাদ্র কৃক ববদ্রাগুব ভারদ্তর জাতীয়তাবাদী 
আদ্ন্দানদ্ক লবিলাী কদ্র তুদ্বি?  
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b) Discuss the chief features of the Government of India Act 1935.  
১৯৩৫ াদ্র ভারত লান আইদ্নর মূ বববলষ্ট্যগুব আদ্াচনা কর। 

c) Was Indian Partition (1947) inevitable? 
    ভারত ববভাজন (১৯৪৭) বক অবনবাযথ বি?  
d) What was India’s relationship with China from 1954 to 1964? 

১৯৫৪ থদ্ক ১৯৬৪ া যথন্ত ভারদ্তর দ্ঙ্গ চীদ্নর ম্পকথ নকমন বি?   

……………… 
  
 
 
 
 
 
 

 
 


