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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. General Part-III Examination, 2020  

HISTORY 

PAPER-HISG-IV 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. �াি�ক সীমার মধ� সংখ�ািট পূণ�মান িনেদ�শ কের।  
Candidates should answer in their own words পরী�াথ�ীরা িনেজর ভাষায় যথা স!ব শ#সীমার মেধ� 
and adhere to the word limit as practicable. উ%র কিরেব। 

 GROUP-A 

িবভাগ-ক 

 

1. Answer any five questions from the following: 

িন�িলিখত �য-�কােনা পাঁচিট  �ে�র উ�র দাওঃ 

2×5 = 10 

(a) Why did the Montague-Chelmsford Reforms disappoint the national Leaders?  

মে��-�চমসেফাড� সং�ার �কন জাতীয় �নতােদর হতাশ কেরিছল ? 

 

(b) Who is known as ‘Frontier Gandhi’? 

�ক ‘সীমা( গা*ী’ নােম পিরিচত ? 

 

(c) Why and when was the Non-co-operation movement withdrawn? 

অসহেযাগ আে/ালন কেব এবং �কন �ত2াহার করা হয় ? 

 

(d) When and where was the Communist Party of India formed? 

ভারেতর কিমউিন4 পািট� কখন এবং �কাথায় �িতি7ত হয় ? 

 

(e) When and between whom was the ‘Poona Pact’ signed? 

কেব এবং কােদর মেধ2 ‘পণুা ;ি<’ =া>িরত হেয়িছল ? 

 

(f) When and under whose leadership was the Dandi March organized? 

ডাি? অিভযান কেব ও কার �ন@েA সংগিঠত হয় ? 

 

(g) When and by whom was the ‘Communal Award’ introduced? What was its basic 

objective? 

�ক এবং কেব ‘সাCদািয়ক-বাঁেটায়ারা’ নীিতর সূচনা কেরন ? এর মূল উেFশ2 িক িছল ? 

 

(h) Why did the Cripps Mission come to India in 1942? 

১৯৪২ সােল ‘িKপস িমশন’ �কন ভারেত এেসিছল ? 

 

(i) When was the ‘Congress Socialist Party’ formed? Who led in the formation of this 

Party? 

কেব ‘কংেLস সমাজতMীদল’ গিঠত হেয়িছল ? কারা এই দল গঠেন �ন@A িদেয়িছেলন ? 

 

(j) In which provinces was the ‘parallel government’ set up in 1942? 

১৯৪২সােল ‘সমা(রাল সরকার’ �কান �কান �েদেশ Oািপত হেয়িছল ? 
 

(k) When did the Second World War start? Who were the Allied powers in the war?  

িPতীয় িবQযুR কেব ST হেয়িছল ? এই যুেR িমUপ> কারা িছেলন ? 

 

(l) When was the Constitution of India activated? Who was its main author? 

ভারতীয় সংিবধান কেব �থেক কায�করী হয় ? এই সংিবধােনর �ধান রচিয়তা �ক িছেলন ? 
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(m) Who declared “Truman Doctrine’ and when? 

�ক কেব ‘Vুমান ডকিVন’ �ঘাষণা কেরন ? 

 

(n) Why and when was the ‘United Nation Organization’ born? 

�কন এবং কখন ‘সিYিলত জািতপুেZর’ জ[ হয় ?  

 

(o) What is meant by the Cold War? 

ঠা?া লড়াই বলেত িক �বােঝা ? 

 

   

 GROUP-B 

িবভাগ-খ 

 

 Answer any two questions from the following 

  িন
িলিখত �য-�কােনা �িট  �ে�র উ�র দাও 

20×2 =40 

2. Why was the Rowlatt Act introduced? How did the Indian nationalist react to it? 

রাওলাট আইন �কন �বিত�ত হয় ? ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা িকভােব এই আইেনর িবTেR �িতিKয়া 
�দিখেয়িছেলন ? 

12+8 

   

3. Discuss the background of the ‘Quit India’ Movement. Assess the significance of 

this movement.   

‘ভারতছােড়া’ আে/ালেনর পট^িমকা আেলাচনা কেরা। এই আে/ালেনর তা`পয� িবচার কেরা। 

8+12 

   

4. Discuss the Labour Movement in India in the inter-war period. 

aই িবQযুেRর মধ2বত�ীকােল ভারেত bিমক আে/ালেনর িবষয় আেলাচনা কেরা। 

20 

   

5. Evaluate the Government of India Act of 1935. 

১৯৩৫ সােলর ‘ভারত শাসন আইেনর’ মূল2ায়ন কেরা। 

20 

   

6. Discuss the nature of ‘Non-Aligned Movement’. 

�জাট িনরেপ> আে/ালেনর �eিত আেলাচনা কেরা। 

20 

   

7. Write an essay on the post-war upsurge in India during 1945-46, with special 

reference to Indian Naval Revolt. 

১৯৪৫-৪৬ সােল যুেRা�র গনজাগরণ, িবেশষত ভারতীয় �নৗিবেiাহেক �কj কের, পয�ােলাচনা কেরা। 

20 

   

8. Was the partition of India inevitable? Discuss.  

ভারত ব2বেkদ িক অিনবায� িছল ? আেলাচনা কেরা। 

20 

   

9. What is meant by ‘Cold War’? How did it affect the world politics in the post 

Second World War period?  

‘ঠা?া লড়াই’ িক ? িPতীয় িবQযুেRা�র িবেQর রাজনীিতেক ঠা?া লড়াই িকভােব �ভািবত কেরিছল ? 

4+16 

   

10. Write a short essay on the history of Vietnam Liberation struggle. 

িভেয়তনােমর মুি<যুেRর ইিতহাস সlেক� একিট সংি>m �ব* �লেখা। 

20 

 
——×—— 

 

 


