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Part-A (40 Marks)

িবভাগ-ক

১. জাদঘুর কা�ক ব�ল? অতীত পনুগ�ঠ�ন জাদঘু�রর ভ� িমকা �লখ। �পশাদারী ইিতহাস বল�ত িক �বাঝায়? অ�পশাদারী ইিতহা�সর
স�� �পশাদারী ইিতহাস এর পাথ�ক� িক?

২. আধিুনক ইিতহাস িলখন প�িত স��ক� সং���পআ�লাচনা ক�রা। ভার�তর ইিতহাস চচ� ায় �লাককথার ভ� িমকা আ�লাচনা
ক�রা।

৩. উপিন�বশবা�দর স�� সা�াজ�বা�দর স�ক� িনণ�য় ক�রা। সা�াজ�বাদ বল�ত িক �বাঝায় এবং এর উ�ব এর কারণ�িল বণ�না
ক�রা।ঔ�পািন�বিশকতা গ�ড় ওঠার কারন �িল �ল�খা।

৪. উপিন�বশবাদ ও সা�াজ�বাদ িবষ�য় হবসন-�লিন�নর ত�আ�লাচনা ক�রা। মা�ক� নটাইল অথ�নীিত বল�ত িক �বাঝায়? িশ�
পুঁিজর �বিশ�� �িলআ�লাচনা ক�রা।

৫. ক�া�ন বািণ�জ�র �বিশ�� �িল িক িছল এবং এই বািণ�জ�র অবসান হয় �কন? ি�িটশ ই� ইি�য়া �কা�ািনরআম�ল ভার�ত
ভ� িম রাজ� ব�ব�ার সংি�� পিরচয় দাও।

৬. �মাগল সা�া�জ�র �মা��য় অব�য় সময়কা�ল ভারতীয় উপমহা�দ�শর রাজ�নিতক অব�ায় পিরচয় দাও। ি�িটশ শাসনকা�ল
ভার�ত িশ�-বািনজ� �ং�সর কারণ ও ফলাফলআ�লাচনা ক�রা। চী�নর ওপরআ�রািপত অসম চ�ি� �িলআ�লাচনা ক�রা।

৭. ভার�তর �রলপথ �াপ�নর ফ�ল এ �দ�শর অথ�নীিত�ত িক �ভাব প�ড়িছল? িচর�ায়ী ব��াব��র �ত�াবত� �নর ফলাফল
আ�লাচনা ক�রা। পলাশী ও ব�া�রর য�ু�র ফলাফল ত�লনা ক�রা।

৮. ভারত ও চী�নর ঔপিন�বিশক শি��িলরআিধপ�ত�র ত�লনামলূকআ�লাচনা ক�রা। ি�িটশ শাসনকা�ল �দশীয় উ�দ�া�গ িশ��র
িবকা�শর প�থ বাধা �িল িক িছল? �দশীয় িশ� �িলর িবকা�শর িববরণ দাও।

৯. ি�িটশ শাসনকা�লআিদবাসী ও দিলত স�দা�য়র িববরণ দাও। ভারতীয় সমাজ সং�ারক িহ�স�ব ঈ�রচ� িবদ�াসাগর/রাজা
রাম�মাহন রায়/�ামী িব�বকান�-এর অবদানআ�লাচনা ক�রা।

১০. চ�ই�য় পড়া নীিত িক? এক�শা িদ�নর সং�ার িক িছল? আিলগড়আ��ালন স��ক� আ�লাচনা ক�রা। ভারতীয় সমাজ সং�ার
আ��াল�নর ফলাফলআ�লাচনা কর এবং এইআ��াল�নর �ভাব এ ি�িটশ সরকার�ক উ�দ�াগ �হণ ক�রিছল?

১১. চী�নর তাইিপং িব��াহ স��ক� আ�লাচনা ক�রা। চী�নর �চৗঠা �মআ��াল�নর কারণ�িল �লখ।

িবভাগ-খ

১. ম���-�চমস�ফাড� সং�ার আই�নর �বিশ�� �িল �ল�খা। এইআই�নর �িট �িলআ�লাচনা ক�রা। দি�ণ ভার�তর মি��র
��বশ সং�া�আ��ালন িববরণ দাও।

২. ট�কা �ল�খা: িমরাট ষড়য� মামলা, জািলয়ানওয়ালাবাগ হত�াকা�, িবভাজন ও শাসন নীিত। 1935 সা�লর ভারত শাসনআইন
এর ���াপট ও কায�াবলী আ�লাচনা ক�রা। 919 ি��া�� ভারত শাসনআই�নর মলূ নীিত�িল িক িছ�লা?

৩. �থম িব�য�ু�র পরবত�কা�ল ি�িটশ উপিন�বিশক ভার�তর িশ�ায়�নর কারণ�িলআ�লাচনা ক�রা। প�া�শর ম��র
তৎকালীন ভারতীয় অথ�নীিত ও সািহ�ত� িক �ভাব �ফ�লিছল?

৪. ম�ী িমশন এর পিরক�না িক িছল এবং এই িমশ�ন �িট ও ���আ�লাচনা ক�রা। ভারতছা�ড়াআ��াল�নর তাৎপয� ব�াখ�া



কর এবং এইআ��াল�ন মিহলা ও ছা��দর অংশ�হণ স��ক� �ল�খা।

৫. ি�পস িমশন �কান পিরি�িত�ত ভার�তআ�স? এই িমশ�নর ��াব�িল িক িছল এবং তা ব�থ�তার কারণ িক? 1946 সা�লর �নৗ
িব��া�হর কারণ ও ���আ�লাচনা ক�রা।

৬. মাউ�ব�া�টন পিরক�না িক? এই পিরক�নার ফল িক হয়? �হা িচ িম�নর �নতৃ�� িভ�য়তনা�মর মিু�য�ু�র সংি�� িববরণ দাও।
গণপিরষদ গঠ�নর ���াপটআ�লাচনা ক�রা।

৭. ��ম�ান নীিত িক? মাশ�াল পিরক�না উ��শ��িল িক িছল? ঠা�া লড়াই বল�ত িক �বাঝাই এবং এর তাি�কআ�লাচনা ক�রা।
�জাট িনর�প� নীিত িক? এবং এর উ��শ� আ�লাচনা ক�রা।

৮. িকউবার ��পনা� সংকট বল�ত িক �বাঝায়? বািল�ন/�কািরয়া/িভ�য়তনাম সংকট িক? িবংশ শত�কর ি�তীয় ভা�গর
আ�জ�ািতক পিরি�িত�ত গণ�জাত�ী চী�নর ভ� িমকা আ�লাচনা ক�রা।

৯. বাংলা�দ�শর �াধীনতা সং�া�মর �শখ মিুজবর রহমা�নর ভ� িমকা আ�লাচনা ক�রা। �াধীন ভার�তর �থম িতনিট প�বািষ�কী
পিরক�নার ল�� ও ���আ�লাচনা ক�রা।

১০. �ন�হ�-মহালানিবশ ম�ডল িক? সাক� িকভা�ব গিঠত হয় এবং এর উ��শ��িল িক িছল? ই��া�নিশয়ার �াধীনতাআ��াল�নর
�সার ও �াধীনতা লাভ স��ক� আ�লাচনা ক�রা।

Part-B (40 Marks)

এই অং�শ থাক�ব MCQ ��, অিত সংি�� �� ও �� �মলা�না। �িতিট ���র মান ১ ক�র। এই অং�শ কুমার সা�জশন হয় না এর
জন� ভাল ক�র �ট� �পপার ও িবিভ� বছ�রর ��প� ��াকিটস ক�রা।
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