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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 4th Semester Examination, 2022 

HISACOR10T-HISTORY (CC10) 

HISTORY OF INDIA-(1757-1857) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. প্রান্তিক সীমার মধ্যস্থ সংখ্যান্তি পূর্ণমান ন্তনর্দণশ কর্র।  

Candidates should answer in their own words পরীক্ষার্ণীরা ন্তনর্ের ভাষায় যর্া সম্ভব শব্দসীমার মর্ধ্য 

and adhere to the word limit as practicable. উত্তর কন্তরর্ব। 

 GROUP-A / বিভাগ-ক  

 Answer any two questions from Group-A 

Each answer has to be written within 250 words approximately 

বিভাগ-ক থেকক থয-থকাক া দুটি প্রকের উত্তর দাও। প্রবিবি উত্তর আ ুমাব ক ২৫০ শকের মকযে 

রাখা িাঞ্ছ ীয় 

5×2 = 10 

1. Analyze the significance of the Grant of Diwani (1765). 
দদওয়ানী লাভের (১৭৬৫) তাৎর্য বিভেষণ কভরা। 

 

   

2. Define the term Orientalism. 

প্রাচ্যিাভদর সংজ্ঞা দাও। 

 

   

3. Discuss the achievements of Peshwa Madhav Rao I. 

দভ ায়া প্রথম মাধি রাও-এর কৃবতত্ব আভলাচ্না কভরা। 

 

   

4. What was the Suddhi Movement?  

শুবি আভদালন কী বিল ? 

 

   

5. What was the Wood’s Despatch (1854)? 
উভের  দেসযাচ্ (১৮৫৪) কী বিল ? 

 

   

 GROUP-B / বিভাগ-খ  

 Answer any two questions from Group-B 

Each answer has to be written within 400 words approximately 

বিভাগ-খ থয-থকাক া দুটি প্রকের উত্তর দাও। প্রবিবি উত্তর আ ুমাব ক ৪০০ শকের মকযে রাখা 

িাঞ্ছ ীয় 

8×2 = 16 

6. Explain the significance of the Third Battle of Panipat. 

তৃতীয় াবনভথর র্ুভির তাৎর্য িযাখযা কভরা। 
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7. Why did Lord Cornwallis introduce the Permanent Settlement in Bengal? 

লেয কণযওয়াবলস দকন িাংলায় বচ্রস্থায়ী িভদািস্ত প্রিতযন কভরবিভলন ? 

 

   

8. Analyse Lord Dalhousie’s policy of expansion. 

লেয োলভহৌবসর বিস্তারনীবত িযাখযা কভরা। 

 

   

9. What were the main causes of the Santhal Rebellion (1855-56)? 

সাাঁওতাল বিভরাভহর (১৮৫৫-৫৬) প্রধান কারণগুবল কী বিল ? 

 

   

10. Assess Vidyasagar’s role as a social reformer. 

সমাজ-সংস্কারক বহসাভি বিদযাসাগভরর ভূবমকার মূলযায়ন কভরা। 

 

   

 GROUP-C / বিভাগ-গ  

 Answer any two questions from Group-C 

Each answer has to be written within 600 words approximately 

বিভাগ-গ থয-থকাক া দুটি  প্রকের উত্তর দাও। প্রবিবি উত্তর আ ুমাব ক ৬০০ শকের মকযে রাখা 

িাঞ্ছ ীয় 

12×2 = 24 

11. Do you think that the Battle of Plassey was inevitable? 
তুবম বক মভন কভরা দর্ লা ীর র্ুি অবনিার্য বিল ? 

 

   

12. Discuss the various stages of development of western education in India in the 

first half of the nineteenth century. 

উনবিং   তাব্দীর প্রথম োভগ োরভত াশ্চাতয ব ক্ষার প্রসাভরর বিবেন্ন র্যায়গুবল আভলাচ্না কভরা। 

 

   

13. How far is it correct to describe Rammohan Roy as the ‘father of modern India’?  

রামভমাহন রায়ভক ‘আধুবনক োরভতর জনক’ িলা কতদূর র্ুবির্ুি ? 

 

   

14. Analyse the debate on de-industrialization in colonial India.  
ঔবনভিব ক োরভত অি-ব ল্পায়ন সম্পবকযত বিতকযবি িযাখযা কভরা। 

 

   

15. Discuss the nature of rural indebtedness during the British Rule. 

বিবি   াসনকাভল গ্রামীণ ঋণগ্রস্থতার প্রকৃবত আভলাচ্না কভরা। 

 

   

 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp 
to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after 

end of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong 

submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple 

copies of the same answer script. 

 

 
——×—— 

 

 


