
Total Time 2 Hours 

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

Subject: History 

Paper- I (Compulsory) 

(Historiography & Methodology in History) 

                                                                                                                                                  Full Marks: 10 

 

1st Half 
থম অধ    

 

1. Answer any one of the following questions.                          5x1=5                                

িন িলিখত িলর মেধ  য কােনা এক টর  উ র দাও।                                                    ৫x১=৫ 
 

a. What was the contribution and importance of D. D. Kosambi in Indian 
Historiography? 

                       ভারতীয় ইিতহাস চচায় িড. িড. কাশা ীর অবদান এবং  কী িছল? 
                     b. Write a short note on Subaltern Historiography. 

    িন বগ য় ইিতহাসচচা স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 

 

                                                  2nd Half 
ি তীয় অধ 

 

2. Answer any one of the following questions.                                                        5x1=5 

িন িলিখত িলর মেধ  য কােনা এক টর  উ র দাও।                                                 ৫x১=৫ 
 

a. Discuss the features of Ranke’s positivism theory. 
     র াে র প জ টিভজম তে র  বিশ িল আেলাচনা কর।      
b. Write a short note on William Robertson. 
     উইিলয়াম রবাটসন স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 

 

 

 

 



 

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

Subject: History 

Paper- II 

(Emergence of Industrial Societies from the 1740s till the First World War: U.K., France, 
Germany, Russia, Japan) 

                                                                                                                           Full Marks: 10 

1st Half 
থম অধ 

 

1. Answer any one of the following questions.                                                     5x1=5 
িন িলিখত িলর মেধ  য কােনা এক টর  উ র দাও।                                                 ৫x১=৫ 
        
a. Toynbee’s notion of Industrial Revolution: was it really a clear break with the past? 
     িশ  িব ব স েক টয়নবীর ধারণা: এটা িক সিত ই অতীেতর থেক পির ার আলাদা িছল? 

b. What do you mean by mechanical innovation? Briefly discuss. 
    যু র ধারা র বলেত িক বাঝ? সংে েপ আেলাচনা কর। 
 
 

                                                  2nd Half 
ি তীয় অধ 

 

2. Answer any one of the following questions.                                                     5x1=5 
িন িলিখত িলর মেধ  য কােনা এক টর  উ র দাও।                                                 ৫x১=৫  
 
a. Discuss the role of railways in German industrialization. 
    জামান িশ ায়েন রলপেথর ভূিমকা আেলাচনা কর। 

b. Write a short note on Meiji Economy and Society.         
     মই জ অথনীিত ও সমাজ স েকএক ট সংি  ট কা লখ।                                           

 

 

 

 

 



 

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

Subject: History 

Paper- III 

(South East Asia - nineteenth and twentieth centuries) 

                                                                                                                           Full Marks: 10 

1st Half 
থম অধ 

 

1. Answer any one of the following questions.                                                     5x1=5 
িন িলিখত িলর মেধ  য কােনা এক টর  উ র দাও।                                                 ৫x১=৫ 

              a. Assess the role of VNQDD in the nationalist movement of Vietnam. 
                     িভেয়তনােমর জািতয়তাবাদী আে ালেন িভ. এন. িকউ. িড. িড এর ভূিমকা মূল ায়ন কর। 
                b. How was the French empire established in Indo China? Briefly explain.  

   ইে া-চায়নােত িকভােব ফরািস সা াজ  গেড় উেঠিছল? সংে েপ ব াখ া কর। 

 

                                                  2nd Half 
ি তীয় অধ 

 

 

1. Answer any one of the following questions.                                                     5x1=5 
িন িলিখত িলর মেধ  য কােনা এক টর  উ র দাও।                                                 ৫x১=৫ 

             a. Discuss T.S Rafles reforms in Java. 
                    জাভােত ট. এস র ােফলস এর সং ার িল আেলাচনা কর। 

             b. Write a short note on health services in British Malay. 
                 ি টশ মালেয় া  পিরেষবা স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 
 

 

 

 

 



 

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

Subject: History 

Paper- IV 

(Life and Culture in Bengal with special reference to Rarh - 19th and 20th centuries) 

                                                                                                                           Full Marks: 10 

1st Half 
থম অধ 

 

1. Answer any one of the following questions.                                                      5x1=5 
 িন িলিখত িলর মেধ  য কােনা এক টর  উ র দাও।                                              ৫x১=৫ 
 

a. Write a short note on colonial medical policy in the nineteenth century Bengal. 
                 উনিবংশ শতা ীেত বাংলায় উপিনেবিশক িচিকৎসা নীিত স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 

b. Write a short note on Brahmo movement. 
                     া  আে ালন স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 

 
 

                                                           2nd Half 
ি তীয় অধ 

 

 

1. Answer any one of the following questions.                                                       5x1=5 
িন িলিখত িলর মেধ  য কােনা এক টর  উ র দাও।                                                   ৫x১=৫ 
 
a. Write a short note on Naxalbari Movement 

                  নকশালবাড়ী আে ালন স েক এক ট সংি  ট কা লখ। 
             b. Discuss the nature of urban growth of Birbhum district during the company’s rule. 
                কা ািনর শাসনকােল বীরভূম জলায় নগরায়ন বৃ র কৃিত আেলাচনা কর। 

 


