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B.A. 5 Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS)
Subject: History
Paper: DSE-I
Life and Culture in Pre-Colonial Bengal: Pre-Historic Times to Mid 18th Century

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 ংখ্যাগুক্ষর ূ ণণভান ক্ষনর্দণক।
যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ।
1. Answer any Six of the following questions:

5x6=30

নীর্েয যম যকান ছয়ক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ
a) Write a short note on the rivers of ancient Bengal.
প্রচীন বঙ্গদেদলর নেীগুলর উর সংলিপ্ত টীকা লখ।
b) Evaluate the achievements of Sasanka.
ললাদের কৃলিদের মূ যায়ন কর।
c) Analyse the significance of the Kaivarta revolt.
ককবি্য লবদরাদের উর সংলিপ্ত টীকা লখ।
d) Write a short note on Pala architecture.
া যু দগর স্থাদিযর উর একলট সংলিপ্ত টীকা লখ।
e) Discuss the achievements of Vijaya Sena.
লবজয় লসদনর কৃলিে আদাচনা কর।
f) Account for the growth of trade and commerce in Bengal during the Sultanate
period.
ু রোক্ষন অভর্র বাংার বযবসা এফং ফাক্ষণর্েযয লবকাদলর কারণ িুদ ধর।
g) Write a short note on Shri Chaitanyadev as a Bhakti preacher.
বক্ষি অর্দারর্নয প্রফিা রূর্ শ্রী কচিনযদেদবর উর সংলিপ্ত টীকা লখ।
h) Discuss the cultural achievements of the Hussain Shahi dynasty.
হুদসন লােী বংদলর সাংস্কৃলিক কৃলিে আদাচনা কর।
2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ
a) Discuss the salient features of the society of Bengal before Aryanization.
অলয্করদণর ূ দব্ প্রােীন ফাংরায ভাে ফযফস্থায কবললষ্ট্য অর্রােনা কয।
b) Write a note on the Mangal Kavyas.
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মঙ্গরকার্ফযয উয একক্ষি ক্ষনফন্ধ যেনা কয।
c) How did Murshidabad emerge as a commercial town?
ফাক্ষণেয নগরী লেদসদব কীভাদব ভুক্ষণদাফার্দয উথান েদয়লি?
d) Discuss the main features of the temple architecture of Bishnupur.
লবষ্ণুুদরর মলির স্থাদিযর প্রধান কবললষ্ট্যগুল আদাচনা কর।
e) Explain the significance of the Battle of Plassey.
াললর যু দের িাৎয্ বযাখযা কর।
--------
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B.A. 5 Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS)
Subject: History
Paper: DSE-I (OR)

History of the United States of America (1776-1864)
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 ংখ্যাগুক্ষর ূ ণণভান ক্ষনর্দণক।
যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ।
2. Answer any Six of the following questions:
5x6=30
নীর্েয যম যকান ছয়ক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ
a) What were the major provisions of the Articles of Confederation? What problems arose in
ratifying them?
অক্ষিণর্কর ফ কনর্পডযন ফা মু িযার্েয ধাযাগুক্ষরয প্রধান েণ কী কী ক্ষছর? এয নু র্ভাদর্ন কী কী ভযা
যদখ্া ক্ষদর্য়ক্ষছর?
b) What was the Virginia Plan? How was it different from the New Jersey Plan?
বাক্ষেণক্ষনয়া ক্ষযকল্পনা কী ক্ষছর? এক্ষি কীবার্ফ ক্ষনউ জালস্ ক্ষযকল্পনায যর্র্ক ৃ র্ক ক্ষছর?
c) On what premises did the framers built the American Constitution?
কীর্য ক্ষবক্ষত্তর্ে প্রর্ণোযা ভাক্ষকণন ংক্ষফধান যেনা কর্যক্ষছর্রন?
d) How did events during the War of 1812 help to move the American economy in new
directions after restoration of peace?
১৮১২ ার্রয মু দ্ধকারীন ঘিনাফরী কীবার্ফ াক্ষন্ত স্থার্নয য ভাক্ষকণন র্ণনীক্ষের্ক নেুন গক্ষের্র্

প্রফাক্ষে

কর্যক্ষছর?
e) Why did the importance of slavery increase in the economy of southern USA after the
1820s?
১৮২০-য দর্কয য ভাক্ষকণন মু িযার্েয দক্ষিণ ঞ্চর্রয র্ণনীক্ষের্ে ক্রীেদা প্রর্ায গুরুত্ব যকন ফৃ ক্ষদ্ধ র্য়ক্ষছর?
f) What was the ‘Trail of Tears’ of 1838? What is its significance in American history?
১৮৩৮ ার্রয ‘যের প ক্ষিয়াণ’ (‘ক্রদর্নয মাত্রার্’) কী? ভাক্ষকণন আক্ষোর্ এয গুরুত্ব কী?
g) What was the theme of the novel Uncle Tom's Cabin? How did it impact American public
opinion?

আংদক টমস লকলবন উনযার্য ক্ষফলয়ফস্তু কী? এক্ষি কীবার্ফ ভাক্ষকণন েনভের্ক প্রবাক্ষফে কর্যক্ষছর?
h) Analyse the significance of the Gettysburg Address?
যগক্ষিফাগণ ম্ভালর্ণয গুরুত্ব ফযাখ্যা কয।
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2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাওঃ
a) Describe the debates over representation of slaves in the Philadelphia Convention
of 1787.
১৭৮৭ ার্রয ক্ষপরার্ডরক্ষপয়া কনর্বনযন কৃেদার্দয প্রক্ষেক্ষনক্ষধত্ব ংক্রান্ত ক্ষফেকণগুক্ষরয ক্ষফফযণ যরখ্।
b) Through which policies did Thomas Jefferson implement his vision for the USA?
What obstacles did he encounter?
িভা যেপাযন কী কী নীক্ষেয দ্বাযা ভাক্ষকণন মু িযাে ম্বর্ন্ধ োাঁয দৃ ক্ষিবক্ষঙ্গয ফাস্তফায়ন ঘক্ষির্য়ক্ষছর্রন? উক্ষন
কী কী ফাধায ম্মু খ্ীন র্য়ক্ষছর্রন?

c) Describe the religious and cultural revival programme launched by Tenskwatawa.
What happened in the Battle of Tippecanoe?
যিনস্কওয়ািাওয়া দ্বাযা প্রফক্ষেণে ধভণীয় ও াংস্কৃক্ষেক ুনরুত্থার্নয প্রকল্প ফণণনা কয। ক্ষিক্ষকযার্না মু র্দ্ধ কী
র্য়ক্ষছর?
d) How did manufacturing industry change in USA after 1820?
১৮২০-য য ভাক্ষকণন মু িযার্ে উৎাদন ক্ষল্প কীবার্ফ ক্ষযফক্ষেণে র্য়ক্ষছর?
e) What were the problems confronting Abraham Lincoln in March 1861? How did he
deal with the problems?
১৮৬১ ার্রয ভার্েণ আব্রাোম লংকন কী কী ভযায ম্মু খ্ীন র্য়ক্ষছর্রন? ক্ষেক্ষন কীবার্ফ এআ
ভযাগুক্ষরয যভাকাক্ষফরা কর্যক্ষছর্রন?
--------

