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

Option- B
Nationalism in India
GROUP - A
1. Answer any ten questions:
নিম্ননিনিত যেক োকিো দশটি প্রকের উত্তর দোও :
a)

2×10= 20

What are the main approaches to the study of Indian
Nationalism?
ভোরকতর জোতীয়তোবোদ অধ্যয়কির প্রধ্োি দৃটিভনি গুনি ন

ন ?

b) Who introduced Permanent Settlement and when?
নিরস্থোয়ী বকদোবস্ত য

কব প্রবততি

করি?

c) Write the name of two Indians who were members of
University Commission during the rule of Lord Curzon.
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ির্ত োজতকির শোসি োকি নিেুক্ত নবশ্বনবদযোিয়
ভোরতীয় সদকসযর িোি যিি ।

নিশকির দুইজি

d) Write about two purposes behind the foundation of Brahmo
Samaj.
ব্রোহ্মসিোজ প্রনতষ্ঠোর দুটি উকেশয যিি
e) Who established Indian Association and when?
য

কব ভোরত সভো প্রনতষ্ঠো

করি ?

f) Write the name of two books written by Jyotiba Phule.
যজযোনতবো ফুকি রনিত দুটি গ্রকের িোি যিি ।
g) Write the names of two lobour organization.
দুটি শ্রনি

সংগঠকির িোি যিি।

h) Write the names of the members of Cabinet Mission.
যোনবকিি নিশকির সদসযকদর িোি যিি।
i) When and where the Pakistan Resolution was adopted?
“পোন স্তোি প্রস্তোব”

কব য োথোয় গৃহীত হয়?

j) Write two features of imperialist perspectives
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সোম্রোজযবোদী দৃটিভনির দুটি ববনশিয যিি ।
k) Who mooted the ‘Drain of Wealth’ theory?
সম্পকদর ‘নিগিি
ত তকের’ প্রবক্তো য

নিকিি ?

l) Write two reasons of Sepoy Mutiny.
নসপোহী নবকরোকহর দুটি
m)

োরণ উকেি

র।

What is Communal Polarization?
সোম্প্রদোনয় বোাঁকিোয়োরো ন ?

n) When was the first session of the Indian National Congress
held? Who presided over that session?
জোতীয় ংকগ্রকসর প্রথি অনধ্কবশি
অনধ্কবশকি সভোপনত য নিকিি ?

ত সোকি অিুটষ্ঠত হয় ? এই

o) When and between whom was Poona Pact signed?
কব এবং

োকদর িকধ্য পুিো িুক্তক্ত স্বোক্ষনরত হয় ?

GROUP- B
2. Answer any four questions:
যে য োি িোরটি প্রকের উত্তর দোও:
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5×4=20

a)

Write a brief note about the Marxist approach in the study of
Indian Nationalism.
ভোরকতর জোতীয়তোবোদ অধ্যয়কি িো স
ত ীয় দৃটিভনির উপর এ টি
সংনক্ষপ্ত িী ো যিি।

b)

Discuss about the role of Prarthona Samaj in the Social
reform movement.
সিোজ সংস্কোর আকদোিকি প্রোথিো
ত সিোকজর ভূ নি ো ন
আকিোিিো র।

c)

Discuss the role of Vidyasagar in the welfare of Women.
ভোরতীয় িোরী

d)

নিি তো

িযোকণ নবদযোসোগকরর প্রয়োস আকিোিিো

র।

Write a short note about Gandhi-Irwin pact.
িী ো যিি : গোন্ধী আরউইি িুক্তক্ত।

e)

Write a brief note about the peasant movement in India in
the aftermath of First World War.
প্রথি নবশ্বেুকের পরবতী োকি ভোরকতর ৃ ষ
এ টি সংনক্ষপ্ত িী ো যিি।

f)

আকদোিকির উপর

Discuss in short about the reasons behind the emergence of
Two Nation Theory.
নিজোনত তকের উদ্ভকবর

োরণ গুনি সংকক্ষকপ আকিোিিো
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র।

GROUP – C
3. Answer any two questions:
যেক োকিো দুটি প্রকের উত্তর দোও:
a)

10×2=20

Discuss the reasons behind the emergence of Middle Class
in the nineteenth century India. What role did the Middle Class
play in India’s freedom struggle?
উিনবংশ শতক ভোরকতর িধ্যনবত্ত সম্প্রদোকয়র উদ্ভকবর োরণ গুনি
আকিোিিো র। ভোরকতর স্বোধ্ীিতো সংগ্রোকি িধ্যনবত্ত যশ্রণী ন
ভূ নি ো গ্রহণ করনিি ?

b)

Write an essay about Quit India Movement in 1942.
১৯৪২ সোকির “ভোরত িোক ো” আকদোিি সম্পক ত এ টি নিবন্ধ যিি
।

c)

Describe the Tribal Movement in Colonial India
ঔপনিকবনশ

d)

ভোরকত উপজোনত আকদোিকির নববরণ দোও ।

Write an essay about the Communist Movement in India’s
Nationalist Politics
ভোরকতর জোতীয়তোবোদী রোজিীনতকত
আকদোিকির উপর এ টি নিবন্ধ যিি।
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নব ল্প

নিউনিস্ট

