
Bankim Sardar College 
Semester IV Examination 2020 

B.A. Gen 

Subject: History (GE/CC-4) 

Answers of each group should be in separate answer-sheet 

Group – A (F.M. 10) 

1.    Answer any five questions     5x2= 10 
(𝑖)  ভারেতর ইিতহােস অ াদশ শতেকর বিশ  িনেয় ঐিতহািসক ইরফান হািবব িক ম ব  কেরেছন? 

(𝑖𝑖)  ' দওয়ানী' করার অথ কী? ইংেরজরা কেব এবং কাথাকার দওয়ানী লাভ কেরন? 

(𝑖𝑖𝑖)  ভারেত আধুিনক পুিলিশ ব ব া ক গেড় তােলন? ভারেত থম আইন কিমশন কার নতৃে  গিঠত হয়? 

(𝑖𝑣)  মহািবে াহ কেব সংগিঠত হয়? এই িবে ােহর নতৃ  িদেয়েছন এমন দুজন মিহলা ন ীর নাম লখ। 

(𝑣)  ঊিনশ শতকেক ভারেতর ইিতহােস 'সভা-সিমিতর যুগ' বলা হয় কন? 

(𝑣𝑖)  ' ত শাসন' কী? 

(𝑣𝑖𝑖)  সাঁওতাল িবে াহ কেব  হয়? 'দািমন-ই- কাহ' কথার অথ কী? 

(𝑣𝑖𝑖𝑖)  'ভারত ছােড়া' আে ালেনর সময় ক অ াত ান থেক কংে েসর হেয় বতার পিরচালনা করেতন? 'ভিগনী  

সনা' দল ক গঠন কেরিছেলন? 

Group – B (F.M, 15) 

2.  Answer any one question     1x15= 15 

 (𝑖)    ১৮৫৭ সােলর মহািবে ােহর তাৎপয িক িছল? 

(𝑖𝑖)  মাউ ব ােটন  পিরক নার মাধ েম িকভােব ভারত ভাগ হেয় যায়? তামার উ েরর পে  যুি  দাও। 

Group – C (F.M. 65 = 25 × 1 + 4 × 10) 

3.  Answer following questions     25x1= 25 

 (𝑖) ‘Parties and Politics at the Mughal Court’ িট ক িলেখেছন? 

(𝑎)  সতীশচ  (𝑏) িবপানচ  (𝑐) ইরফান হািবব (𝑑) আতাহার আিল। 

(𝑖𝑖) বাংলায় াধীন নবাবীর সূচনা ক কেরন? 

(𝑎) সাদাত খান (𝑏) মুিশদকুিল খান (𝑐) আিলবদী খান (𝑑) ইিলয়াস শাহ। 

(𝑖𝑖𝑖) মারাঠা সা ােজ র ি তীয় িত াতা কােক বলা হয়? 

(𝑎) শা েক (𝑏) থম বািজরাওেক (𝑐) বালািজ বািজরাওেক (𝑑) মাধব রাওেক। 



(𝑖𝑣) বাংলায় িছয়া েরর ম র দখা দয় কান বছর? 

(𝑎) ১৭৬৫ ি ঃ (𝑏) ১৭৬৮ ি ঃ (𝑐) ১৭৭০ ি ঃ (𝑑) ১৭৮০ ি ঃ। 

(𝑣) িটপু ‘ াধীনতার ারক বৃ ’(Tree of Liberty) কাথায় াপন কেরন? 

(𝑎) কােয় াটুের (𝑏) মালাগাের (𝑐) িদি েল (𝑑) র প নেম। 

(𝑣𝑖) ‘পা াব কশরী’ নােম ক পিরিচত িছেলন? 

(𝑎) গািব  িসং (𝑏) রি ত িসং (𝑐) তগবাহাদুর (𝑑) দলীপ িসং। 

(𝑣𝑖𝑖) ইংেরজ আমেল িশখ জািতর শষ রাজা ক িছেলন? 

(𝑎) ছ র িসং (𝑏) দলীপ িসং (𝑐) খ  িসং (𝑑) শর িসং। 

(𝑣𝑖𝑖𝑖) ভারতীয় িসিভল সািভেসর জনক ক? 

(𝑎) লড কনওয়ািলশ (𝑏) লড ওেয়েলসিল (𝑐) লড বি  (𝑑) ডালেহৗিস। 

(𝑖𝑥) ‘Eighteen Fifty Seven’ িট ক িলেখেছন? 

(𝑎) ডঃ সুের নাথ সন (𝑏) আন েমাহন বসু (𝑐) সুের  রাই (𝑑) লড ক ািনং। 

(𝑥) ১৮৮৩ ি ঃ ঘেট যাওয়া তা  িবে াহ কান িবষেয়র সে  স িকত? 

(𝑎) িশ াব ব া (𝑏) িবচারব ব া (𝑐) ভূিমরাজ  ব ব া (𝑑) ধমীয় ব ব া। 

(𝑥𝑖) সূযা  আইন কান ভূিমরাজ  ব ব ার সে  স কীত িছল? 

(𝑎) পাঁচশালা বে াব  (𝑏) দশসালা বে াব  (𝑐) িচর ায়ী বে াব   (𝑑) রায়তওয়ারী বে াব । 

(𝑥𝑖𝑖) ভারেত ই -ইি য়া কা ািনর একেচিটয়া বািনেজ র অবসান ঘেট কেব? 

(𝑎) ১৭৯৩ ি ঃ চাটার অ াে  (𝑏) ১৮১৩ ি ঃ চাটার অ াে  (𝑐) ১৮৩৩ ি ঃ চাটার অ াে  (𝑑) ১৮৫৩ ি ঃ চাটার অ াে  

(𝑥𝑖𝑖𝑖) থম িব যুে র আেগ ভারেত ধান িশ িলর মেধ  থম িছল কানিট? 

(𝑎) পাটিশ  (𝑏) ব িশ  (𝑐) কয়লািশ  (𝑑) লৗহ-ই াত িশ । 

(𝑥𝑖𝑣) রাজা রামেমাহন রায়েক ‘রাজা’ উপািধ ক দন? 

(𝑎) লড আমহা  (𝑏) বাহাদুর শাহ (𝑐) ি তীয় আকবর (𝑑) রবী নাথ ঠাকুর। 

(𝑥𝑣) ভারেত ি জািত তে র ব া ক িছেলন? 

(𝑎) আবুল কালাম আজাদ (𝑏) আগা খান (𝑐) স ার সয়দ আহেমদ খান (𝑑) আ ুল গফফর খান। 

(𝑥𝑣𝑖) দির  িবধবােদর সাহায ােথ ‘িহ ু ফ ািমিল অ ানুইিট ফা ’ ক িত া কেরন? 

(𝑎) রামেমাহন রায় (𝑏) জ ািতরাও ফুেল (𝑐) বীরশািল ম পানতুলু (𝑑) িবদ াসাগর। 



(𝑥𝑣𝑖𝑖) সুভাষচ  বসু কান ছ নােম জামািন প ছন?  

(𝑎) অরল াে া মাৎেসাতা (𝑏) গ াির মাৎেসাতা (𝑐) নবুকারেনজা (𝑑) কােনািটই নয়। 

(𝑥𝑣𝑖𝑖𝑖) ব ভে র ধান পিরক নাকাির ক িছেলন? 

(𝑎) হাবাট িরজেল (𝑏) ব ামিফ  মু লার (𝑐) উইিলয়াম ওয়াড (𝑑) অ া  জার। 

(𝑥𝑖𝑥) জাতীয় িশ া পিরষদ কেব ািপত হয়? 

(𝑎) ১১ মাচ ১৯০৬ (𝑏) ১৪ মাচ ১৯০৬ (𝑐) ১৮ মাচ ১৯০৬ (𝑑) ৪ নেভ র ১৯০৬ । 

(𝑥𝑥) কান বছর ভারেত সব থম াধীনতা িদবস পািলত হয়? 

(𝑎) ১৯২১ ি ঃ (𝑏) ১৯২৯ ি ঃ (𝑐) ১৯৩০ ি ঃ (𝑑) ১৯৪৭ ি ঃ । 

(𝑥𝑥𝑖) ‘The Indian Struggle’ কার আ জীবনীমূলক ? 

(𝑎) সুভাষচ  (𝑏) মহা া গা ী (𝑐) নেহ  (𝑑) আিল িজ া।  

(𝑥𝑥𝑖𝑖) ভারতছােড়া আে ালেন ক নতৃ  দন? 

(𝑎) সেরািজিন নাইডু (𝑏) অ না আসফ আিল (𝑐) বাস ী দবী (𝑑) হমাি নী দাস। 

(𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖) ‘India Wins Freedom’ ে র লখক ক? 

(𝑎) আবুল কালাম আজাদ (𝑏) সুরাবিদ (𝑐) মহ দ ইকবাল (𝑑) নেহ । 

(𝑥𝑥𝑖𝑣) ভারতীয় সংিবধােনর খসড়া কিমিটর সভাপিত ক িছেলন?  

(𝑎) ডঃ রােজ সাদ (𝑏) ডঃ িব আর আে দকর (𝑐) জহরলাল নেহ  (𝑑) ব ভভাই পেটল। 

(𝑥𝑥𝑣) ভারতীয় াধীনতা আইন বতেনর সময় ি েটেনর ধানম ী ক িছেলন? 

(𝑎) চািচল (𝑏) ম াকেডানা  (𝑐) লের  (𝑑) এটিল। 

 

Answer any four questions (4x10= 40) 

4. বাংলার ইিতহােস দওয়ািন লােভর  িক িছল? 

5. কা ািনর শাসনকােল ভারতীয় শাসেন আমলাতে র িবকাশ স েক তুিম িক জান? 

6. ঊিনশ শতেকর বাংলায় িশ া িব ার ও সমাজ সং াের িবদ াসাগেরর অবদান আেলাচনা কর। 

7. ভারেত জাতীয়তাবােদর উে েষর কারন িল িক িছল? 

8. ‘আিথক িন মন’ িক? ভারেত তা িকভােব ঘেট? 

9. আইন অমান  আে ালেন প িতগত নূতন  িক িছল? 


