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

Subject: History 

Paper- IV 

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

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. Delineate the growth of modern Bengali literature in the nineteenth-century with 

special reference to novels and poetry. 
       উপন াস ও কিবতার িবেশষ উে খ সহ ঊনিবংশ শতা ীেত বাংলা  সািহেত র িবকাশ বননা কর। 

     b. Discuss the colonial medical policy in nineteenth-century Bengal. 
            ঊনিবংশ শতা ীেত বাংলায় ঔপিনেবিশক িচিকৎসা নীিত আেলাচনা 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. Write a short note on the Young Bengal. 
                     নব বে র উপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

       b. Write, in brief, about the Anglo Indians of nineteenth-century Calcutta. 
                         ঊনিবংশ শতা ীেত কলকাতার অ াংেলা ই য়ানেদর স েক সংে েপ লখ। 

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. Discuss the cultural regeneration in Bengal during Swadeshi era. 
               েদশী যুেগ বাংলায় সাং ৃ িতক পুন ান আেলাচনা কর। 
           b. Give some ideas about scientific research in the twentieth-century Bengal. 
                িবংশ শতা ীর বাংলায় িব ান গেবষণা স েক িকছ ধারনা দাও। 

2. Answer any one of the following questions.                         5X1=5 
            িন িলিখত িলর মেধ  য কান এক টর  উ র দাও।                                      ৫X১=৫   
           a. Discuss, in brief, the social position of the Marwaris in twentieth-century Bengal. 
               িবংশ শতা ীর বাংলায় মােরায়াড়ীেদর সামা জক অব ান সংে েপ আেলাচনা কর। 
           b. Examine the significance of the Tebhaga movement. 
               তভাগা আে ালেনর  পরী া কর। 


