
Total Time 2 Hours 

M.A. Part II Internal Assessment 2021 (CDOE) 

Subject: History 

Paper- V 

(History of India, 1885-1964: The Making of a Nation) 

                                                                                                                                                  Full Marks: 10 

 

1st Half 
থম অধ    

 

1. Answer any one of the followings.                                                                                       5x1=5  

িন িলিখত িলর মেধ  য কােনা এক টর  উ র দাও। 
 

           (a)  Write a short note on rise of Muslim League.       
                   মুসিলম লীেগর উ ান স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 
 
              (b) Briefly discuss Quit India movement and Gandhiji. 

                ভারতছাড় আে ালন এবং গা ীজী স েক সংি  আেলাচনা কর। 

 

2nd Half 
ি তীয় অধ 

 
2. Answer any one of the followings.                                                                                               5x1=5 

  িন িলিখত িলর মেধ  য কান এক টর  উ র দাও 
 

(a) Development of leftist trend in Indian Independence Movement: Briefly discuss. 
ভারেতর াধীনতা আে ালেন বামপ ী ধারার িবকাশ: সংে েপ আেলাচনা কর। 
 

(b) Write a short note on Lucknow Pact. 
লে ৗ চ র উপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

 

 

 



 

M.A. Part II Internal Assessment 2021 (CDOE) 

Subject: History 

Paper- VI 

(History of Indian and Western Political Thought: Study of Select Thinkers) 

                                                                                                                           Full Marks: 10 

1st Half 
থম অধ 

 
1. Answer any one of the followings.                                                                         5x1=5 

িন িলিখত িলর মেধ  য কােনা এক টর  উ র দাও।                                                            
 
(a) Analyse the socio- religious reforms of Rammohun Roy. 

রামেমাহন রােয়র সামা জক ও ধম য় সং ার িবে ষণ কর। 
 

(b) Write a short note on Aligarh Movement. 
আিলগড় আে ালেনর স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 
 

 

                                                            2nd Half 
ি তীয় অধ 

 
2. Answer any one of the followings.                                                                               5x1=5 

িন িলিখত িলর মেধ  য কােনা এক টর  উ র দাও।   
                                                                                                                                          

(a) Briefly discuss about anti monarchic thinkers. 
রাজত  িবেরাধী িচ কেদর স েক সংি  আেলাচনা কর। 
 

(b) Write a short note on Tom Paine. 
টম পইন স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 

 

 

 



 

M.A. Part II Internal Assessment 2021 (CDOE) 

Subject: History 

Paper- VII (A) 

(Society and Economy in Ancient India with special reference to Bengal from earliest times to 650 A.D) 

                                                                                                                                    Full Marks: 10 

   

1st Half 
থম অধ 

 
1. Answer any one of the followings.                                                                           5x1=5 

িন িলিখত িলর মেধ  য কােনা এক টর  উ র দাও।   
 
(a) Trace the pre-Harappan sites and their locaton. 

াক্ হর ীয় ে  এবং তার অব ান িনেদশ কর। 
 

(b) Write a short note on Pallava art and architecture in Mamallapuram. 
মাম পুরেমর প ব িশ  এবং াপেত র উপের এক ট সংি  ট কা লখ। 
 

 

2nd Half 
ি তীয় অধ 

 
2.  Answer any one of the followings.                                                                            5x1=5 

িন িলিখত িলর মেধ  য কােনা এক টর  উ র দাও।   
 
(a) What was the land grant system in gupta period? 

 আমেল ভূিম দান প িত িক িছল? 
 

(b) Write a short note on Sptanga Theory. 
স া  তে র উপর এক ট সংি  ট কা লখ। 
 

 

 



 

M.A. Part II Internal Assessment 2021(CDOE) 

Subject: History 

Paper- VII (C) 

(Society and Economy of Modern India 1793-1857) 

                                                                                                                      Full Marks: 10 

   
1st Half 
থম অধ 

 
1. Answer any one of the followings.                                                                                      5x1=5 

িন িলিখত িলর মেধ  য কােনা এক টর  উ র দাও।      
                                                                

(a) Write a short note on Asiatic Society. 
এিশয়া টক সাসাই ট স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 
 

(b) Write a short note on Wahabi Movement. 
ওয়াহাবী আে ালন স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 
 

2nd Half 
ি তীয় অধ 

 

2. Answer any one of the followings.                                                                              5x1=5 
িন িলিখত িলর মেধ  য কােনা এক টর  উ র দাও।              
                                                           
(a) Explain the theory of Drain Wealth. 

স েদর িনগমন তে র ব াখ া কর। 
 

(b) Write a short note on Mahalwari Settlement. 
মহলওয়াির বে াব  স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 
 

 

 

 



 

M.A. Part II Internal Assessment 2021(CDOE) 

Subject: History 

Paper- VIII (A) 

(Society and Economy in Ancient India with special reference to Bengal from 650 to 1206 A.D) 

                                                                                                                                              Full Marks: 10 

   

1st Half 
থম অধ 

 
1. Answer any one of the followings.                                                                                             5x1=5 

িন িলিখত িলর মেধ  য কােনা এক টর  উ র দাও। 
 
(a) Write a short note on Kannadi literature during your period. 

তামার পাঠ  সময়কােল ক ড়ী সািহত  িনেয় এক ট সংি  ট কা লখ। 
 

(b) Write a short note on Tibetan sculpture. 
িত তী ভা য স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 

 

2nd Half 
ি তীয় অধ 

 
2. Answer any one of the followings.                                                                                                 5x1=5 

িন িলিখত িলর মেধ  য কােনা এক টর  উ র দাও। 
 
(a) Briefly discuss about the internal trade of early medieval India.  

আিদ মধ যুগীয় ভারতবেষর আভ রীণ বািণজ  স েক সংি  আেলাচনা কর। 
 

(b) What was the political condition of Bengal during the post Sasanka period? 
শশা  পরবত  যুেগ বাংলার রাজৈনিতক অব া কমন িছল? 

 

 

 



 

M.A. Part II Internal Assessment 2021 (CDOE) 

Subject: History 

Paper- VIII (C) 

(Society and Economy of Modern India 1858-1947) 

Full Marks: 10 

   

1st Half 
থম অধ 

 
1. Answer any one of the followings.                                                                       5x1=5 

িন িলিখত িলর মেধ  য কােনা এক টর  উ র দাও। 
 
(a) Briefly discuss the role of tribal movement in Indian History. 

ভারেতর ইিতহােস উপজািত আে ালেনর ভূিমকা স েক সংে েপ আেলাচনা কর। 
 

(b) Analyse the role of Indian women in medical science in colonial India. 
ঔপিনেবিশক ভারেত িচিকৎসা িব ােন ভারতীয় মিহলােদর অবদান িবে ষণ কর। 
 
 

2nd Half 
ি তীয় অধ 

 
2. Answer any one of the followings.                                                                       5x1=5 

িন িলিখত িলর মেধ  য কােনা এক টর  উ র দাও। 
 
(a) Briefly discuss the commercialization of agriculture in colonial India. 

ঔপিনেবিশক ভারেত কৃিষর বািণ জ কীকরণ স েক সংে েপ আেলাচনা কর। 
 

(b) Write a short note on Tebhaga Movement. 
তভাগা আে ালন স েক এক ট  সংি  ট কা লখ। 

 


