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যে য োন দুটি প্রশ্নের উত্তর দোও Answer any two questions    15x2 

1.Discuss about the jagirdari crisis 

জোয়গীরদোরী সঙ্কি সম্পশ্ন ে আশ্ন োচনো  র। 

 2.Discuss the land revenue policy of Lord Cornwallis. 

 র্ে  নেওয়োট শ্নসর ভূটিরোজস্বনীটি আশ্ন োচনো  র। 

3.Discuss the various trends of the Swadeshi Movement of Bengal. What were the limitations 

of the movement? 

বোাং োর স্বশ্নদশী আশ্নদো শ্ননর টবটভন্ন ধোরো আশ্ন োচনো  র। এই আশ্নদো শ্ননর সীিোবদ্ধিো  ী টি ? 

4.Discuss the impact of the First World War on Indian Economy, Society and Polity.  

ভোরিীয় অর্েনীটি, সিোজ ও রোজনীটিশ্নি প্রর্ি টবশ্বেুশ্নদ্ধর প্রভোব আশ্ন োচনো  র। 

                                           Group-B 

যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও Answer any one question             20 x1 

1. Discuss the religious policy of Aurangzeb 

ঔরঙ্গশ্নজশ্নবর ধিেীয় নীটি আশ্ন োচনো  র। 
2. Discuss the rise of Marathas under Shivaji 

টশবোজীর অধীশ্নন িোরোঠো জোটির উত্থোন আশ্ন োচনো  র। 

3. Evaluate the achievements and limitations of the moderate leaders of the Indian 

National Congress. 

ভোরিীয় জোিীয়  াংশ্নেশ্নসর নরিপন্থী যনিোশ্নদর সোফ য ও সীিোবদ্ধিোর িূ যোয়ন  র। 
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Answer any two questions: যে য োন দুটি প্রশ্নের উত্তর দোও             15 x 2 

1.How far was the French Monarchy responsible for the outbreak of the French Revolution? 

 ফরোসী টিপ্লশ্নির জনয ফরোসী রোজতন্ত্র  তখোটন দোয়ী টিল? 

2. Evaluate the reforms of Napoleon Bonaparte. 

যনশ্ন োটলয়ন যিোনো োশ্নিের সংস্কোরগুটলর মূলযোয়ন  র। 

3. Discuss the terms of the Vienna Congress. 

টিশ্নয়নো  ংশ্নেশ্নসর শতেোিলী আশ্নলোচনো  র। 

4. Account for the failure of the July Monarchy in France. 

ফ্রোশ্নে জুলোই রোজতশ্নন্ত্রর িযর্েতো িযোখযো  র। 

                             Group –B 

Answer any one question: যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও            20 x1 

5. What was the role of the philosophers in the French Revolution? 

ফরোসী টিপ্লশ্নি দোশেটন শ্নদর িূটম ো ট  টিল? 

6 What was the contribution of Cavour and Garibaldi to the unification of Italy? 

ইতোটলর ঐ যসোধশ্নন  যোিুর ও গ্যোটরিল্ডীর অিদোন ট  টিল? 

7. Why the Industrial Revolution first take place in England? 

ইংলযোশ্নে প্রর্ম য ন টশল্পটিপ্লি সংঘটিত হয়? 



8. Discuss the background and causes of the Bolshevik Revolution. 

িলশ্নশটি  টিপ্লশ্নির উদ্ভশ্নির যপ্রক্ষো ি ও  োরণগুটল আশ্নলোচনো  র। 


