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SECTION A – INTERNAL (Total 5 Marks) 

 

1. Attempt any five questions from the following: (1x5 =5) 

a) Who was Lord Canning? 

b) Who introduced the Doctrine of Lapse? 

c) State the year of Wood’s Despatch. 

d) Name a significant female leader of the 1857 Mutiny. 

e) When was Sati banned? 

f) When was the Muslim League founded?  

g) When did the constitution of India come into effect? 

 

SECTION B – THEORY (TOTAL – 32 Marks) 

 

2) Attempt any two questions (2x6=12 marks) 

a) What is meant by the Young Bengal? 

a) What is known as the ‘Queen’s Declaration’? 

b) Write a short note on the significance of the Morley Minto Reforms. 

c) What effect did the Khilafat Movement have on Hindu-Muslim relations in India? 

 

3) Attempt any one question (1x20=20 marks) 

a) Assess the causes leading to the decline of the Mughal Empire. 

b) Analyse the nature of the Mutiny of 1857. 

c) Describe the spread of colonial education in India. 

d) Explain the growth of Muslim communal politics in colonial India. 



 

 

SECTION C - TUTORIAL (8 MARKS) 

 

1) Attempt any one question (1x8 = 8 marks)  

a) What were some of the causes of conflict between Siraj-ud-Daulah and the 
English East India Company? 

b) Assess the importance of the Battle of Buxar. 

c) Discuss the significance of the Grant of Diwani. 

d) Analyse the causes that led to the outbreak of the 1857 Uprising. 

 

Bengali Version 

SECTION A – INTERNAL (Total 5 Marks) 

 

১। যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ (১ x ৫ marks) 

 ) লর্ড  যোননিং য  নিশ্নলন? 

খ) স্বত্ব নিশ্নলোপ নীনি য  প্রিিডন  শ্নরন? 

গ) উর্’স যর্সপযোচ  শ্নি প্রনচলি হয়? 

ঘ) ১৮৫৭-এর মহোনিশ্নরোশ্নহর এ জন প্রধোন মনহলো চনরশ্নের নোম িল।  

ঙ)  শ্নি সিীদোহ প্রথো রদ হয়? 

চ) মুনসলম লীগ  শ্নি নপ্রনিষ্ঠি হয়?  

ি) ভোশ্নরির সিংনিধোন  শ্নি  োে ড রী হয়? 

 

SECTION B – THEORY (TOTAL – 32 Marks) 

 

২। যে য োন দুটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ (২ x ৬=১২) 

 ) ইয়িং যিঙ্গল িলশ্নি ন  যিোঝোয়? 

খ) মহোরোণীর যঘোষণোপ্রে িলশ্নি ন  যিোঝ? 

গ) মশ্নল ড নমশ্নটো সিংস্কোশ্নরর িোৎপে ড সম্বশ্নে এ টি িী ো যলশ্নখো। 

 



ঘ) ভোরশ্নির নহন্দ-ুমুসলমোন সম্পশ্ন ডর উপর নখলোফৎ আশ্নন্দোলশ্ননর প্রভোি ন  নিল? 

 

৩) যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ (১ x ২০= ২০)   

 ) মুঘল্ সোম্রোশ্নজযর পশ্নিনর  োরণগুনল উশ্নেখ  র। 

খ) ১৮৫৭ সোশ্নলর মহোনিশ্নরোশ্নহর প্র ৃনি আশ্নলোচনো  র।  

গ) ভোরশ্নি পোশ্চোিয নিক্ষোর প্রসোশ্নরর ইনিহোস আশ্নলোচনো  র।  

ঘ) ঔপননশ্নিনি  ভোরশ্নি মুসলমোন সোম্প্রদোনয়  রোজনীনির নি োি িযোখযো  র। 

 

SECTION C - TUTORIAL (8 MARKS) 

 

 

৪) যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ (১ x ৮= ৮) 

 ) নসরোশ্নজর সশ্নঙ্গ ইিংশ্নরজ ইষ্ট ইন্ডিয়ো য োম্পোননর নিশ্নরোশ্নধর  োরণগুনল উশ্নেখ  র। 

খ) িক্সোশ্নরর েুশ্নের িোৎপে ড ননণ ডয়  র।  

গ) নদওয়োনী লোশ্নভর গুরুত্ব আশ্নলোচনো  শ্নর যদখোও।  

ঘ) ১৮৫৭ সোশ্নলর মহোনিশ্নরোশ্নহর  োরণগুনল িযোখযো  র। 

 


