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Part - A (40 Marks)

1. �য-�কা�না পাঁচিট ��শ�র উ�র দাও (�িতিট িবভাগ �থ�ক ননূ�তম দিুট ��শ�র উ�রআবশ�ক): ৮×৫

িবভাগ - ক

১. জাদুঘর কা�ক ব�ল? অতীত পূনগ�ঠ�ন জাদুঘ�রর ভূিমকাআ�লাচনা ক�রা।

২. িমথ ও িল�জ� বল�ত কী �বা�ঝা? অতীত িবষ�য় মানু�ষর ধারনা�ক এরা িকভা�ব �পদান ক�রন?

৩. ইিতহা�স �িৃতকথার ��ত�কী? �িৃতকথার �বিশ�� �ল�খা।

৪. ইিতহা�স �লাককথার ��ত�আ�লাচনা ক�রা।আধুিনক ইিতহাস িলখন প�িত স��ক� আ�লাচনা ক�রা।

৫. ঔপিন�বিশক রা���িল�ত জািতগত ব�বধা�নর �ভাব �িল �ল�খা।

৬. উপিন�বশবা�দর সা�থ সা�াজ�বা�দর স�ক� িনন�� ক�রা। সা�াজ�বাদ উ��বর কারণ �িল সং���প �ল�খা।

৭. মা�ক� �টাইল ব�ব�া ও িশ� পুিঁজর পাথ�ক�আ�লাচনা ক�রা।ঔপিন�বিশকতা গ�� ওঠার কারণ আ�লাচনারষ ক�রা।

৮. িচর�ায়ী ব��দাব� �বত� �নর ফলাফলআ�লাচনা ক�রা। িচ�নর উপর আ�রািপত িবিভ� অসম চুি� �িল আ�লাচনা ক�রা।

৯. ভার�ত �রলপথ �াপ�নর ঘটনা, অথ��নিতক িক �ভাব �ফ�লিছল? ভারত ও চী�ন ঔপিন�বিশক শি�রআিধপ�ত�র
তুলনামূলকআ�লাচনা ক�রা।

১০. ি�িটশ ই� ইি��া �কা�ািনর আম�ল ভার�তর ভূিমরাজস�ব�ব�ার পিরচ� দাও।

১১. িসরাজ��ৗলার সা�থ ইং�রজ�দর িব�রা�ধর কারন আ�লাচনা ক�রা।

১২. িশ�া ও সমাজ সং�ারক িহ�স�ব ঈ�রচ� িবদ�াসাগর / রাজা রাম�মাহন রা� / িড�রািজও - এর অবদান কী িছ�লা?

১৩. িচ�নর May Fourth আ��দাল�নর কারন কী িছ�লা? এইআ��দাল�নর �ভাব আ�লাচনা ক�রা।

১৩. িচ�নর তাইিপং িব��াহ স��ক� আ�লাচনা ক�রা।ভার�তর িশ�-�িমক�দর উ�ব ও িবকাশ স��ক� আ�লাচনা ক�রা।

িবভাগ - খ

১. িমরাট ষ�য� মামলা / জািল�ানও�ালাবা�গর হত�া কা� - এর ���াপট আ�লাচনা ক�রা। এই মামলার পিরনিত কী িছ�লা?

২. ১৯০৯ সা�লর ভারত শাসন আই�নর পটভূিম ব�খ�া ক�রা এবং এর �ুিট �লআ�লাচনা ক�রা। ১৯৩৫ সা�লর ভারত শাসন
আই�নর পটভূিম ও শত� াবিল �ল�খা এবং এইআই�নর ��ত�আ�লাচনা ক�রা।

২. রাউলাট আই�নর শত� াবিল আ�লাচনা ক�রা। এইআই�নর িব��� ভারতী��দর �িতি�য়া িক িছ�লা?

৩. দি�ণ ভার�তর মি�দ�র ��বশ সং�া� আ��দাল�নর িববরন দাও। ৫০-এর মন�া�র ভারতী� অথ�নীিত�ত কী�ভাব
�ফ�লিছল এবং এই মন�া��রর ফলাফল �ল�খা।

৪. ভার�ত সা��দািয়কতার �সা�রর কারণ �িল আ�লাচনা ক�রা। লড� ডাল�হৗিসর সা�াজ িব�ার নীিত স��ক� আ�লাচনা
ক�রা।

৫. �নৗিব��া�হর (১৯৪৬) কারন ও ��ত�আ�লাচনা ক�রা।

৬. মাউ�টব�াটন পিরক�না কী? এই পিরক�নার ফলাফলআ�লাচনা ক�রা।



৭. ভার�তর স�াধীনতা সং�া�ম �নতািজ সুভাষচ� বসু ওআজাদ িহ�দ �ফৗ�জর অবদান আ�লাচনা ক�রা।

৮. ি�পস ি্মশ�নর ��াব �িল স��ক� আ�লাচনা ক�রা এবং এর ব�থ�তার কারণ ব�াখ�া ক�রা।

৯. �হা-িচ-িমন এর �নতৃ�ত�িভ��তনাম মুি� যু��র িববরন দাও। গণপিরষদ গঠ�নর ���াপট আ�লাচনা ক�রা।

১০. ঠা�া ল�াই বল�ত কী �বাঝা�, এই ল�াই��র তাি��ক িভি� ব�খ�া ক�রা।

১১. িভ��তনা�মর িব��� যু�� আ�মিরকার পরাজ�য়র কারণ আ�লাচনা ক�রা। গনতাি�ক িচ�নর উ�া�নর কারণ ও
আ�জ� ািতক রাজনীিত�ত তার �ভাব আ�লাচনা ক�রা।

১২. �জাট িনর�প� নীিত কীএবং এর উ��শ� আ�লাচনা ক�রা। বািল�ন সংকট কী?

১৩. সু��জ সংকট �কন �দখা িদ��িছল? এর তাৎপয� আ�লাচনা ক�রা। এই সংক�ট ভার�তর ভূিমকা �ল�খা।

১৪. প�া�ল�াইন সমস�ার কারণ কী? �কাির�া সংকট কী?

১৫. পািক�া�নর শাসন ওআইন িবভা�গর কাঠা�মা আ�লাচনা ক�রা। সাক� কীভা�ব গিঠত হ��িছল এবং এর উ��শ� �ল�খা।

১৬. স�াধীন বাংলা�দ�শর উ�ান ও �শখ মুিজবর রহমা�নর ভূিমকাআ�লাচনা ক�রা।

১৭. স�াধীনতার পর ভারতবষ� �কন প�বািষ�কীপিরক�না �হণ ক�র?

Part - B (40 Marks)

[* এই িবভা�গর সম� �শ�অিত সংি��আকা�রর (১ ন�র)। এই রকম ��শ�র �কান�প সা�জশন হ� না।ভা�লা ক�র খুিঁট��
�ট�ট বই প��া ও িবিভ� �শ�প� ��াকিটস ক�রা। এখা�ন �বশ িকছু ��ত�পূণ� �শ��দও�া হল]

১. আধুিনক ইিতহাস চচ� ার জনক, �কমি�জ িহি��অব ইি��া রচিয়তা, দি�ণার�ন বসুর '�ছ�� আসা �াম, রাজতরি�নী রচি�তা,
'What a History' রচি�তা, সব� ািধক �াচীন িমউিজ�াম, লুভার িমউিজ�াম।

২. �থম ইং�রজআিধপত� রাজ�, আজ�টক সভ�তা, নানিকং সি�, �জ এ হবস�নর বই, মা�ক� �টাইলবাদ, হবসন-�লিলন ত��,
Industry of Empire এর রচি�তা, দি�ণ আি�কার অ-�শতা� রা���ধান, Wealth of Nation এর রচি�তা, মু��ার নীিত,
�পা�ত� ালান মানিচ�।

৩. আিলগ� সি� কত সা�ল, তাইিপং িব��াহ, নানিকং সি�, অ�কূপ হত�া, �শার-�া�ট িবতক� , ভারতী� �রলপ�থর জনক,
অবিশ�া�ন, চুি� ব�দর, ফা�কিশ�া�রর ফরমান, ি�িটশ শাস�নর ই�াত কাঠা�মা।

৪. �থম বাংলা সংবাদপ�, আ�লকজা�ার ডাফ, সা�কার, ত���বািধনী পি�কার �কাশক, বত�মান ভারত, পুণা চুি�, �ি�
আ��দালন, Indian Mirror পি�কার �কাশক, ভারত সভা, ব�ার িব��াহ, িদকু, �লাম িগির, আয� সমাজ।

৫. মুসিলমিলগ �িত�া, সাইমন কিমশন বজ� ন, ম��ট� �চমস�ফাড� আইন, ভার�তর কিমউিন� পািট� �িত�া রাওলাট সত�া�হ,
�নহ� ির�পাট� , িবভাজন ও শাসন নীিত, সা��দািয়ক বা�টা�ারা , �ব�িল পি�কার স�াদক।

৬. স�াধীন ই��দা�নিশ�ার �থম রা��পিত, রা�শদ আিল িদবস, ভার�তর �লৗহমানব, C R Formula, �শা�নত�, ম�ী িমশ�নর সদস�,
�রাম-বািল�ন-�টািকও অ�চুি�, The Great Calcutta Killing, উ�র িভ��তনা�মর কিমউিন� বািহনী, রাসিবহারী বসু,
িলনিলথ�গা ��াব।

৭. ই�া�টা স��লন, পটসডাম স��লন, মাশ� াল িট�টা, মাশ� াল পিরক�না, িদ��ন-িব��ন-ফু যু�, কিমনফম� , িভ��তিমন, �ুম�ান
নীিত, PLO, SEATO, ন�া�টা, কাম ভান দাং, ও�ারশ চুি�।

৮. িম� অথ�নীিত, তৃতী� িব�, �নহ� মহলানিবশ ম�ডল, �বন �বল�া, ভার�তর �থম পারমাণিবক শি� কিমশ�নর �চ�ারম�ান,
SAARC এর �থম শীষ� স��লন, আটলাি�টক চাট� ার, ন�া উপিন�বশবাদ।
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