B.A./Part-III/Hons./HISA-V/2020

WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours Part-III Examination, 2020

HISTORY
PAPER-HISA-V
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
াি ক সীমার মধ সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।
পরী াথীরা িনেজর ভাষায় যথা স!ব শ#সীমার মেধ
উ%র কিরেব।

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates should answer in their own words
and adhere to the word limit as practicable.

GROUP-A

িবভাগ-ক
1.

Answer any two questions from the following:

5×2 = 10

িন িলিখত য- কােনা িট ে র উ র দাওঃ
(a) What was the social significance of Brahmo Movement?

া আে ালেনর সামািজক তা পয িক িছল ?
(b) What is meant by the ‘Safety Valve’ theory?

‘ সফিট
্ ভালভ’ ত( বলেত িক বাঝায় ?
(c) What was the significance of the Lucknow Pact?

লে,ৗ .ি/র তা পয কী ?
(d) What role did the Khilafat Movement play in the formation of an Islamic identity
in India?

ভারতীয় উপমহােদেশ ইসলািম আ4পিরিচিত গঠেন িখলাফ আে ালন কী 8িমকা িনেয়িছল ?
(e) Mention two main objectives of the First Five-Year Plan.

থম প:বািষকী পিরক<নার =িট ধান ল?@ উেAখ কেরা।
(f) How was the policy of Non-Alignment followed under the Prime Minister
Jawaharlal Nehru?

ধানমCী জওহরলাল নেহDর নEেF কীভােব জাট িনরেপ? নীিত অনুসৃত হয় ?
(g) Write a short note on the Telengana Movement.

তেলJানা আে ালন সKেক একিট সংি?N টীকা লেখা।
(h) Write a short note on ‘Green Revolution’.

‘সবুজ িবOব’ সKেক একিট টীকা লেখা।
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GROUP-B

িবভাগ-খ
Answer any two questions from the following

20×2 = 40

িন িলিখত য- কােনা িট ে র উ র দাও
2.

Discuss the character of the Revolt of 1857 in the light of the different
interpretations.

20

িবিভP ব@াখ@ার আেলােক ১৮৫৭-র িবেUােহর চিরV আেলাচনা কেরা।
3.

How did the Aligarh Movement seek to reform Muslim Society in India? Would
you call it ‘Modernist’?

14+6

কীভােব আিলগড় আে ালন ভারতীয় মুসিলম সমােজর সংXার চেয়িছল ? Yিম িক এই আে ালনেক
‘আধুিনকতাবাদী’ বলেব ?
4.

What was the social base of the Moderates? Evaluate their contribution to Indian
National Movement between 1885 and 1905.

8+12

নরমপZীেদর সামািজক িভি কী িছল ? ১৮৮৫ থেক ১৯০৫ সােলর মেধ@ ভারতীয় জাতীয় আে ালেন
তােদর অবদােনর মূল@ায়ন কেরা।
5.

Critically examine the different trends in the Swadeshi Movement in Bengal.

20

বাংলার ^েদশী আে ালেনর িবিভP ধারা_িলর সমােলাচনামূলক পযােলাচনা কেরা।
6.

How did the Muslim League gradually get converted into an instrument of full
scale separatism?

20

কীভােব মুসিলম লীগ `েম `েম সKূণভােব িবিbPতাবােদর হািতয়াের পিরণত হেয়িছল ?
7.

Was the Quit India Movement a spontaneous outburst or an organized rebellion?
To what extent was it a deviation from Gandhian principle of non-violence?

10+10

ভারত ছােড়া আে ালন িক ^তঃcত অd@eান নািক সংগিঠত িবেUাহ ? গাfীিজর অিহংস নীিত থেক
এই আে ালন কতখািন িব.@ত হেয়িছল ?
8.

Describe the growth of Working Class Movement in India between 1919 and
1939.

20

১৯১৯ থেক ১৯৩৯ সােলর মেধ@ ভারেত hিমক hণীর আে ালেনর িবকােশর িববরণ দাও।
9.

Evaluate the role of Netaji Subhas Chandra Bose towards the liberation of India
from British rule.

20

ি িটশ শাসন থেক ভারতেক মু/ করার ?েV নতাজী সুভাষচi বসুর 8িমকার মূল@ায়ন কেরা।
10.

Assess Nehru’s contribution to the emergence of a Parliamentary System in
independent India.

^াধীন ভারেত সংসদীয় ব@বjার আিবভােব নেহDর অবদােনর মূল@ায়ন কেরা।
——×——
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