
M.A. Part- I Examination, 2021 (CDOE) 

Subject: History 

Paper- I 

(Historiography & Methodology in History) 

Time: 2 Hours                                                                                                                                  Full Marks: 40 

The figures in the margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

 1st Half 
                                                               থম অধ 

1. Answer any one of the following questions.                                  15X1=15 
িন িলিখত িলর মেধ  য কান এক টর  উ র দাও।                                 ১৫X১=১৫      

           a. How did James Mill and W.W.Hunter’s views amount to justifying                 
imperialism in India? 

                   জমস িমল ও ডি উ. ডি উ. হা ােরর মতামত কীভােব সা াজ বাদেক  বধতা িদেয়িছল? 
           b. Make an estimate of Surendra Nath Sen as a historian.  

            ঐিতহািসক িহসােব সুের নাথ সেনর মূল ায়ন কর। 

        2. Answer any one of the following questions.                         5X1=5 
  িন িলিখত িলর মেধ  য কান এক টর  উ র দাও।                                      ৫X১=৫   

          a. In what ways did R.C. Majumdar characterize the Revolt of 1857? 
                    রেমশচ  মজমুদার কীভােব ১৮৫৭ -র িবে াহেক চির ািয়ত কেরেছন? 

      b. Discuss in brief N.K.Sinha’s position in Indian historiography. 
           ভারতীয় ইিতহাস চচায় নের  কৃ  িসংহর ান সংে েপ আেলাচনা কর। 
 

2nd Half 
                                                              ি তীয় অধ 

     1. Answer any one of the following questions.                                   15X1=15 

          িন িলিখত িলর মেধ  য কান এক টর  উ র দাও।                                 ১৫X১=১৫      
            a. Assess Edward Gibbon as an advocate of Rationalism. 
                     যু বােদর ব া েপ এডওয়াড িগবেনর মূল ায়ন কর। 

            b. What is Berlin Revolution? Explain the essence of Ranke’s philosophy of history   
writing. 

                    বািলন িব ব কী? র াে র ইিতহাস চচার মূল দশন ব াখ া কর। 

     2. Answer any one of the following questions.                         5X1=5 
 িন িলিখত িলর মেধ  য কান এক টর  উ র দাও।                                      ৫X১=৫   

            a. Explain the views of Arnold Toynbee on the birth and growth of civilizations. 
                  সভ তার উ ান ও িবকাশ স েক আন  টেয়নিবর মতামত ব াখ া কর। 
            b. write a short note on Braudel.  
                   েদেলর ওপর এক ট সংি  ট কা লখ। 


